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Jyväskylän taidemuseo on Keski-Suomen aluetaidemuseo.  

Museon toimialaan kuuluvat erityisesti keskisuomalainen 

kuvataide, suomalainen ja kansainvälinen taidegrafiikka sekä 

kokoelmiin liittyvä koti- ja ulkomainen taide.  

Museo järjestää näyttelyitä ja muita museokasvatuksellisia 

palveluita, tallentaa ja tutkii oman alueensa kuvataidetta ja antaa 

asiantuntijaapua omaan toimialaansa liittyvissä kysymyksissä.
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Edellisvuoden suursatsaus, Tunne maisema -hanke, kan-
toi satoa vielä vuonna 2012, kun Jyväskylän taidemuse-
on ja Maaseudun Sivistysliiton julkaisema Tunne maisema 

-kirja voitti Suomen museoliiton järjestämän museojul-
kaisukilpailun. Valintaperusteluissaan professori Martti 
Häikiö totesi: 

”Teos on yllätyksellinen ja silmiä avaava, virkistävä ja 

moniääninen, särmikäs ja tyylikäs. Teos problematisoi 

ja konkretisoi maiseman käsitteen. Kokonaisuus on dra-

maattisen latautunut. Akateeminen viisaus yhdistyy so-

pivasti arkikielen selvyyteen. Kuvailmaisu on vaikuttava 

kannesta lähtien. Erityinen ansio on tuoreiden näkökul-

mien avaaminen maisemakuvauksen jättiläisklassikkoon 

Akseli Gallen-Kallelaan.”

Vuodesta 1992 lähtien järjestetyn Museojulkaisukilpailun 
tarkoituksena on tehdä tunnetuksi museoiden korkeata-
soista julkaisutoimintaa. Julkaisut kertovat museotyöhön 
liittyvästä monipuolisesta asiantuntemuksesta, näytte-
ly- ja tutkimustoiminnasta sekä museoiden hoitamasta 
taide-, kulttuuri- ja luonnonperinnöstä. Tällainen valta-
kunnallinen tunnustus, kuten sitä edeltänyt hanke koko-
naisuudessaan, on ollut harvinaista herkkua Jyväskylän 
taidemuseon toiminnassa. Se kertoo yhteistyön voimasta 
sekä siitä, mitä kaikkea osaamme ja voimme saada aikai-
seksi, kun resurssit ovat kohdallaan. Ilman merkittävää ja 
kannustavaa Maaseudun Sivistysliiton tukea tämä ei olisi 
ollut mahdollista.

Jyväskylän taidemuseon vuoden 2012 näyttelytarjon-
taan kuului suomalaista ja keskisuomalaista nykytaidetta, 
kulttuuriluotsien koostama kokoelmanäyttely sekä kan-
sainvälinen taidegrafiikan suurkatselmus, Graphica Crea-
tiva, joka järjestettiin jo kolmannentoista kerran. Tämän-
kertainen näyttely Naapurit esitteli nykygrafiikkaa Suo-
mesta ja neljästä naapurimaasta. Suomen osasto oli esillä 
Keski-Suomen museon alahallissa, Norjan, Ruotsin ja 
Venäjän osasto Holvissa ja Viron osasto Galleria Harmo-
niassa, sen viimeisenä näyttelynä. Kävijämäärä kolmessa 
eri kohteessa oli 15.547. Museon kokonaiskävijämäärä oli 
28.624, mikä merkitsi pientä kasvua edellisvuoteen verrat-

tuna. Osana koulujen kulttuuriopetussuunnitelmaa kaik- 
ki kaupungin kuudesluokkalaiset kävivät tutustumassa  
Jyväskylän taidemuseoon.

Jyväskylän taidemuseon osana toimiva Grafiikkakes-
kus on toiminut ns. Halosen talossa vuodesta 1982.  Ra-
kennus oli jo pitkään ollut Jyväskylän kaupungin myy-
tävien rakennusten listalla, ja vuosien saatossa oli tehty 
useampia suunnitelmia toiminnan sijoittamisesta eri tiloi-
hin. Suunnitelmista tuli vihdoin totta, kun Grafiikkakes-
kuksen paja- ja näyttelytoiminta saatettiin muuttaa syys-
kuussa Veturitalleille mm. kaupungin nuorisopalvelujen 
ja Kulttuuriklubi Siperian naapuriin. Samalla Grafiikka-
keskuksesta tuli Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo. 
Grafiikkakeskuksen vierashuoneet saivat vielä toistaiseksi 
jäädä Halosen taloon odottamaan tulevia tilaratkaisuja.

Tulevaisuuteen viittaa myös vuoden lopussa valmis-
tunut kirjasto- ja kansalaisopistorakennuksen peruskorja-
uksen hankesuunnitelma, jossa on huomioitu Jyväskylän 
taidemuseon ja Suomen käsityön museon näyttelytilatar-
peet museoverkkoselvityksessä vuonna 2011 esitettyjen ja 
vuoteen 2020 ulottuvien tavoitteiden mukaisesti. Jyväs-
kylän kaupungin palveluorganisaatiouudistus puolestaan 
käynnisti suunnitelmat ja valmistelut Jyväskylän taidemu-
seon ja Keski-Suomen museon toimistojen, arkistojen ja 
kirjastojen siirtämiseksi pois Tietotalosta Vapaudenkatu 
28:aan keväällä 2013. 

Kulttuuriluotsien vapaaehtoistyö kiinnostaa ja ke-
hittyy edelleen. Siitä on tullut varteenotettava voimavara 
museotyössä. Kokoelmanäyttely 2000-luvun taidehankin-
noista ja sen runsas oheisohjelma keräsi hyvin kävijöitä ja 
avasi uusia näköaloja vapaaehtoistyölle. Samalla se osoitti, 
kuinka tärkeää on tehdä, nähdä ja oppia yhdessä. Uutena 
innovatiivisena kokeiluna käynnistettiin Museoviraston 
rahoituksella monitaiteinen ja -tieteinen Poikkitaideaula-
projekti museon uudistetuissa aulatiloissa. 

Museotoiminta ja museotyö eivät pääse pölyttymään 
alituisessa muutoksessa. Kiitos toimeliaasta ja tulokselli-
sesta vuodesta kuuluu museon työntekijöille, harjoitteli-
joille, yhteistyökumppaneille ja kulttuuriluotseille. 

Päivimarjut Raippalinna

Vuoden museojulkaisu,  
kansainvälistä taidegrafiikkaa, tilaratkaisuja  
ja uudenlaisia avauksia vapaaehtoistyölle 
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Vuonna 2012 museon kävijämäärä oli 28 624. Holvissa 
kävijöitä oli 23 668, miltei täsmälleen saman verran kuin 
vuonna 2011. Maksaneiden asiakkaiden määrä laski edel-
lisvuodesta 1 002 käyntiin, mikä on 2 074 vähemmän kuin 
vuonna 2011. Ilmaiskävijöitä oli 22 666, joista perjantain 
ilmaispäivinä museon näyttelyihin tutustui 3 195. Ryh-
mävierailuja oli yhteensä 299 kappaletta, ryhmien muka-
na näyttelyihin tutustui 3 856 kävijää, joista koululaisten 
ja opiskelijoiden osuus oli 2 717. Syyskuun alussa avattiin 
Galleria Ratamo Veturitalleilla. Galleria Harmonian/Ra-
tamon kävijämäärä oli 4 956, runsaat 200 enemmän kuin 
edellisvuonna.

Pelkästään museokaupassa asioineita oli 2 002, mikä 
on 366 asiakasta enemmän kuin vuonna 2011. Kävijämää-
riltään suurimmat yleisötapahtumat olivat Yläkaupungin 
Yö 736 ja Jouluinen taidebasaari 3 954 kävijällä. Museon 
14-vuotissyntymäpäivillä juhlijoita oli 738. 

Opastuksia järjestettiin Holvissa yhteensä 75 ja niihin 
osallistui 1 312 henkilöä. Opastuksista 38 suuntautui kou-
lulaisille ja niihin osallistui yhteensä 677 koululaista. Gal-
leria Harmoniassa/Ratamossa opastuksia järjestettiin 18.

Museo oli avoinna yleisölle vuonna 2012 yhteensä  
4 090 tuntia. Holvi oli avoinna 293 ja Galleria Harmonia/
Ratamo 295 päivänä.

Jyväskylän taidemuseon näyttelyiden painopiste on keski-
suomalaisessa ja Keski-Suomeen liittyvässä taiteessa sekä 
valtakunnallisessa nykytaiteessa. Esillä on myös kansain-
välistä, valtakunnallista ja keskisuomalaista taidegrafiik-
kaa sekä taidevalokuvaa.

Holvissa järjestettiin neljä päänäyttelyä ja kaksi galle-
rianäyttelyä. Holvissa on esillä myös Suomen Taidegraafi-
kot ry:n kokoelmanäyttely Oravien aarteita. Galleria Har-
moniassa (Grafiikkakeskus) järjestettiin 13 näyttelyä, jois-
ta Luovan valokuvauksen keskus järjesti kuusi. 

Näyttelyiden oheisohjelma on koottu kohtaan Ta-
pahtumat ja tilaisuudet.

Päänäyttelyt Holvissa
Jaana Partanen, Mielen alkemiaa  
– Harry Potter layer 4.11.–22.1.2012
Kokonaisuus muodostui 3D-valokuvateoksista, musiik-
kielokuvadokumentista, mediateoksesta sekä ääniteos/
ääni-installaatiosta. Valokuvat olivat henkilökuvia ”nä-
kymättömään” maailmaan perehtyneistä ihmisistä kuten 
aivotutkijasta, chi kung -opettajasta ja avaavan kirjoitta-
misen ohjaajasta. Partanen oli yhdistänyt kuviin tieteen 
kuvamateriaalia, jota hän oli hyödyntänyt myös mediate-
oksessa. Ääniteos muodostui 3D-valokuviin kuvattujen 
henkilöiden haastatteluista. Dokumenttielokuva taustoit-
ti näyttelykokonaisuuden syntyä. Aulassa oli esillä video 
Partanen & Lamusuo Partnership -studion julkisista tai-
dehankkeista. Näyttelyä olivat tukeneet Koneen Säätiö, 
Kuopion kaupunki, kulttuurilautakunta, Pohjois-Savon 
taidetoimikunta, Suomen kulttuurirahasto, Tekes, Val-
tion valokuvataidetoimikunta.

Kirsi Tapper, Puuveistoksia  
3.2.–22.4.2012
Kirsi Tapperin (s. 1959) kutsunäyttely oli ensimmäinen 
Jyväskylän taidemuseossa järjestetty Tapperien taidesu-
vun perinteitä jatkavan, Jyväskylässä asuvan, kesät Saari-
järven Tarvaalassa sukutilalla viettävän taiteilijan näytte-
ly. Näyttely kuului ns. ansioituneiden keskisuomalaisten 

kuvataiteilijoiden yksityisnäyttelyiden sarjaan. Taidekrii-
tikko Hannu Castrén kirjoitti näyttelystä verkkoartikke-
lin Kirsi Tapper – Hevosen ja ihmisen arkipäivää. Lisäksi hän 
avasi näyttelyn 2.2. avajaisjuhlassa, joissa tarjottiin taitei-
lijan toivomuksesta kahvia ja vehnästä. Avajaiskutsun ja 
julisteen taittoi Jyrki Markkanen, verkkojulkaisun taittoi 
Natasha Sotti. Näyttelyä tukivat Suomen Kulttuurirahas-
ton Keski-Suomen rahasto ja Taiteen keskustoimikunta.

Tapperin työväline on pääosin puukko, jolla hän 
työstää eri puulajeja. Teokset ovat tyypillisesti koottu 
puumateriaalista sekä usein myös löytötavaroista raaka-
lautataustaiseen vitriinilaatikkoon. Näyttelyyn hän veisti 
ensimmäisen vapaana seisovan veistoksensa Hevonen ja 

pienet pellot. Avajaisten jälkeen hän kertoi saaneensa kä-
teensä rasitusvamman, ”tenniskyynärpään”. Veistourak-
ka oli kasvanut arvioitua mittavammaksi, sillä idea oli 
lähtenyt liikkeelle kirpputorilta löydetystä puurasiasta, 
josta hän veisti aluksi turvan, ja jonka jatkeeksi syntyi lo-
pulta kokonainen hevonen. Esillä oli vuosilta 1996–2012 
20 veistosta, joista kuusi kappaletta edusti uutta tuotan-
toa, sekä seitsemän teoksen sarja 
vuosilta 2011–12. Veistoksis-
ta kaksi oli lainassa Keski-
Suomen sairaanhoitopii-
rin taidekokoelmasta ja 
yksi Saarijärven mu-
seosta. Maaseudun 
ja luonnon kunni-
oitus kulkee pu-
naisena lankana 
Tapperin tuotan-
nossa. Aiheet hän 
löytää tavallisesta 
elämänmenosta, jota 
siivittävät huumori ja arkivii-
saus. Oikean hevosen onnellisena omista-
jana hän myöntää myös suoranaisen hevos-
hulluuden näkyvän teoksissaan. Taiteilijan 
ehdotuksesta järjestettiin yleisöltä kiitosta 
saaneet keppihevoskurssit sekä Kepparieste-
ratsastustapahtumat. 

NÄYTTELYTOIMINTAMUSEO JA YLEISÖ
Holvin vaihtuvien näyttelyiden pääsylipun hinta oli 6 

euroa, josta myönnettiin 50 % alennus kaupungin henki-
lökunnalle ja opiskelijoille. Ryhmälipun hinta yli 10 hen-
kilön ryhmille oli 4 euroa.  Sisäänpääsy oli ilmainen alle 
18-vuotiaille ja opintoihin liittyen opiskelijoille. Perjan-
taisin sisäänpääsy oli ilmainen kaikille Holvissa vierailleil-
le Galleria Harmoniaan/Ratamoon ja Holvin alagallerian 
näyttelyihin sisäänpääsy on ilmainen kaikkina päivinä. 

Taidemuseon nettisivuston kävijämäärä vuoden aika-
na oli 13 957. Yksittäisistä sivuista eniten kävijöitä (200–
300) keräsivät tasaisesti koko vuoden ajan Näyttelyt- sekä 
Yleisötyöpajat-sivu.

Galleria Harmonian 
Taidevessa, jonka suunnitteli 

ja toteutti Jonna Jantunen.

Sirpa Turpeinen Leena Lokka
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13. kansainvälinen  
taidegrafiikan triennaali  
Graphica Creativa 2012 – Naapurit  
5.5.–9.9. Jyväskylän taidemuseon Holvi,  

Kauppakatu 23, Norja, Ruotsi, Venäjä 
5.5.–9.9. Galleria Harmonia,  

Hannikaisenkatu 39, Viro 
5.5.–2.9. Keski-Suomen museo,  

Alvar Aallon katu 7, Suomi 

Graphica Creativa esitteli ajankohtaista taidegrafiikkaa 
Suomesta ja maamme neljästä naapurimaasta Ruotsista, 
Norjasta, Venäjältä ja Virosta. Viisi maata, jotka valtiolli-
sesti, poliittisesti ja taloudellisesti eroavat paljonkin toisis-
taan, mutta joita yhdistää osin yhteinen historia, kulttuuri 
ja kieli. Näyttelyllä pyrittiin elvyttämään kuvataiteen poh-
joismaista yhteistyötä sekä tarjoamaan verkottumismah-
dollisuuksia lähinaapurimaidemme kesken. Näyttely oli 
myös osa Jyväskylän kaupungin 175-juhla vuoden tapah-
tumia.

Näyttelyn ideana oli pohtia taidegrafiikan nykyti-
lannetta ja asemaa kuvataidekentässä sekä esitellä kiin-
nostavimmat ajan trendit kussakin maassa. Jokaista maata 
edusti 5–6 taiteilijaa, jotka kunkin maan kuraattori oli va-
linnut näyttelyyn. Jyväskylän Grafiikkakeskuksessa järjes-
tettiin lisäksi joulukuussa 2011 kym menpäiväinen työpa-
ja, jonka aikana viisi pietarilaista graafikkoa valmisti osan 
näyttelyteoksista.

Näyttelykuraattoreina toimivat Veikko Halmetoja 
(Suomi), Stefano Beccari (Ruotsi), Liv Dysthe Sønderland 
(Norja), Petr Shvetsov (Venäjä) ja Jaak Visnap (Viro). 
Näyttelyyn kutsutut taiteilijat olivat Maija Albrecht, Heli 
Kurunsaari, Ari Pelkonen, Tomas Regan ja Antti Tanttu 
Suomesta, Eva Björkstrand, Nina Bondeson, Maya Eizin  
Öijer, Bess Frimodig ja Eva Zettervall Ruotsista, Espen 
Dietrichson, Asbjørn Hollerud, Anna Christina Lorenzen,  
Hariton Pushwagner ja Sex Tags -ryhmä (Stefan ja Peter 
Mitterer) Norjasta, Kadri Alesmaa, Peeter Allik, Marko 
Mäetamm, ja Tarrvi Laamann Virosta sekä Petr Belyj, 
Mihail Karasik, Mylo-ryhmä (Semjon Motoljanets ja Di-
mitri Petuhov) Group, Vitali Pushnitski, Juri Shtapakov 
ja Irina Vasiljeva Venäjältä.

Ripustuksesta vastasi kunkin maan kuraattori. Ri-
pustamassa olivat myös Stefan Mitterer, Peter Mitterer  ja  
Asbjørn Hollerud Norjasta, Kadri Alesmaa Virosta, Semjon  
Motoljanets ja Dimitri Petuhov Venäjältä sekä Tomas  
Regan Suomesta.

Näyttelyä tukivat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
Pohjoismainen kulttuurirahasto. Lisäksi norjalaisten tai-
teilijoiden osallistumista tuki Office for Contemporary 
Art Norway (OCA).

Avajaiset järjestettiin Keski-Suomen museossa, Jy-
väskylän taidemuseon Holvissa sekä Galleria Harmoni-
assa 4.5. Näyttelyn avasi kansanedustaja Eila Tiainen ja 
Jyväskylän kaupungin tervehdyksen toi kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Ulla Lauttamus. Kuraattorien pu-
heenvuorojen lisäksi avajaisissa kuultiin Norjan suurlä-
hettilään Leidulv Namtvedtin ja Viron suurlähettilään 
Mart Tarmakin terveiset. Illan aikana nähtiin lisäksi ve-
näläisen Mylo-ryhmän saippuaperformanssi. Avajaisoh-
jelma päättyi vapaaseen seurusteluun Grafiikkakeskuksen 
grafiikan pajalla. Illan dj:nä toimi Tarrvi Laamann. Ku-
raattoreiden ja näyttelyn ripustamiseen osallistuneiden 
taiteilijoiden lisäksi avajaisissa olivat läsnä Maija Albrecht 
(Suomi), Peeter Allik  (Viro), Nina Bondeson (Ruotsi), 
Bess Frimodig (Ruotsi), Heli Kurunsaari (Suomi), Tarrvi 
Laamann (Viro), Marko Mäetamm (Viro), Ari Pelkonen 
(Suomi), Antti Tanttu (Suomi) ja Eva Zettervall (Ruotsi). 

Kansainvälinen grafiikkaseminaari Prints Related –

painettu kuva nykytaiteessa järjestettiin Helsingissä 
5.5.–6.5. yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa. Sun-
nuntaina 6.5.  Graphica Creativan kuraattorit sekä tai-
teilijoista Bess Frimodig, Nina Bondeson, Mylo-ryhmä, 
Marko Mäetamm ja Sex Tags -ryhmä kertoivat painetun 
kuvan suhteesta historiaan, nykyhetkeen, paikallisuuteen 
ja kansainvälisyyteen. 

Kuplakino – Niittyateljee – Peilisali  
Jyrki Markkanen, Outi Markkanen,  
Riitta Järvelä 21.9.–2.12.2012
Outi Markkasen tiedusteltua näyttelyaikaa kysyttiin olisi-
ko hän kiinnostunut olemaan mukana lapsille suunnatus-
sa näyttelyssä. Hän kutsui projektiin mukaan kuvataitei-
lijat Riitta Järvelän ja Jyrki Markkasen. Museosta työryh-
mään kuuluivat Sirpa Turpeinen, Jukka Partanen ja Leena 
Lokka. Lukuisten palavereiden jälkeen todettiin yhdessä 
lapsille suunnatulle näyttelylle asetettujen tavoitteiden 
haasteet: miten tehdä näyttely, joka sopii kaikenikäisille 
lapsille ja perheille, jossa on vuorovaikutteisia ja moniais-
tisia sekä elämyksellisiä, mutta samalla turvallisia teoksia. 
Suuritöisimpien teoskokonaisuuksien toteutus jäi osin 
viime hetkille ja näyttelyn avautumista yleisölle jouduttiin 
jopa siirtämään yhdellä päivällä aiottua myöhemmäksi. 
Tiedotuksessa lapsille suunnatun näyttelyn sijaan alettiin 

Kuplakino – Niittyateljee – Peilisali toi museoon moniaistisia teoksia. 

Skill Cellos -selloryhmä esiintyi Jouluisessa taidebasaarissa. Soittajina 
Kalle Kangas, Samuli Souru, Pinja Päivänen ja Piritta Järvinen. 
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puhua ”näyttelystä, joka tarjoaa mukavan taidemuseoko-
kemuksen kaikenikäisille lapsille”. Kokemus opetti, että 
tilaan rakennettavat elämykselliset kokonaisuudet vaa-
tivat taloudellisten resurssien ohella paljon työvoimaa, 
ja tämän lisäksi tehokkaan ennakkotiedotuksen toteut-
tamikseksi yhteinen idea näyttelykokonaisuudesta pitäi-
si olla kristallinkirkas ajoissa. Lapsille suunnattu näytte-
ly kannattaa jatkossa suunnitella yhdessä muiden esim. 
muutaman aluetaidemuseon kanssa.

Kolmea 1950-luvulla syntynyttä taiteilijaa yhdistä-
vät lapsuus- ja nuoruusvuodet Jyväskylässä, mutta myös 
varhainen kiinnostus taiteeseen ja taiteilijaksi kasvami-
nen. Outi Markkanen ja Riitta Järvelä tutustuivat toisiinsa 
11-vuotiaina, Jyrki Markkanen on puolestaan Outi Mark-
kasen pikkuveli. 1970-luvulla Outi Markkanen sekä Jyrki 
Markkanen valmistuivat graafisiksi suunnittelijoiksi Lah-
den taideteollisesta oppilaitoksesta ja Riitta Järvelä valo-
kuvaajaksi Taideteollisesta Korkeakoulusta. Jyrki Mark-
kanen asuu edelleen Jyväskylässä, Outi Markkanen Kon-
nevedellä ja Riitta Järvelä Pirkkalassa.

Jyrki Markkasen teoksissa tunteet ja tekniikka yhdis-
tyivät ja elinikäinen kiinnostus kuplavolkkareihin, juna-
ratoihin, liikkuvaan kuvaan sekä kameraan tuli näkyväksi. 
Hän oli kuvannut kaitafilmielokuvan kotipihalleen pysä-
köidystä kuplavolkkarista, joka ei liiku, mutta jonka ym-
pärillä tapahtuu monenlaista vuodenaikojen vaihtuessa. 
Elokuva esitettiin oikean volkkarin sisään rakennetussa 
elokuvateatterissa, Ein Pfenning Kinossa. Taiteilija halusi 
muistuttaa elämän pienistä mukavista asioista, jotka eivät 
paljon maksa. Esillä oli yhteensä seitsemän näyttelyä var-
ten valmistunutta teosta. Anssi Kantonen toimi teknisenä 
asiantuntijana teoksissa Ein Pfenning Kino ja Rata.

Outi Markkasen teoskokonaisuus vei museovieraan 
sadun maailmaan. Jonni, pieni ja arka korvaton pupu, 
seikkailee kuvataiteilijan kollaasimaisissa kuvitusoriginaa-
leissa, jotka on julkaistu Markkasen ja Jaana Lapon kir-
joissa Jonnin korvat (2001) ja Jonnin joutavaa (2007). Kirjat 
kertovat korvien etsimisestä, mutta samalla ystävyydestä 
sekä itsensä hyväksymisestä. Niittyateljee-tilateokseen saat-
toi kirjaimellisesti astua sisään. Niitty koostui 831 lapus-
ta, joita olivat virkanneet lukuisat henkilöt Jyväskylässä, 
Konnevedellä, Joutsan Haihatuksessa, sekä taidemuseossa 
järjestetyissä Virkkaa vihreää -tempauksissa. Museon hen-
kilökunta osallistui ahkerasti lappujen virkkaamiseen sekä 
palojen yhdistämiseen yhtenäiseksi matoksi. Lokakuusta 
lähtien esillä oli myös taiteilija-keräilijän pupukokoelman 
aarteita näyttelytilan lisäksi aulassa.  

Riitta Järvelä kertoo kiinnostuksen kohteekseen 
ihmisen kasvun. 20 kuvan valokuvasarjassa hän on ku-
vannut yhtä tyttöä lapsuudesta murrosikään. Kuvat ker-
tovat ystävyydestä, identiteetin etsinnästä, kapinasta, it-
senäistymisestä. Lisäksi hän oli koostanut videoteoksen 
Punainen ilmapallo pääosin kirpputoreilta löytämistään 
albumikuvista. Kymmenen minuutin aikana kuljetaan 
1800-luvun lasten valokuvista 1960-luvun lapsuuteen. Li-
säksi esillä oli yhdeksän keramiikkaveistosta sekä Peilisali-
installaatio. Peilisalin rakensi Matti Verho.

Näyttelyn avaajaksi 21.9. oli kutsuttu Marjo Tiainen-
Niemistö Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriai-
tasta. Tilaisuudessa musisoi Sateenkaarina-bändi.

Oravien aarteita – grafiikkaa  
60-luvun kodissa 
Suomen Taidegraafikot ry:n 
kokoelmanäyttely 7.5.2010 alkaen
Holvin kolmannessa kerroksessa, Säästöpankin pankin-
johtajan entiseen asuntoon on rakennettu ja sisustettu 
1960-luvun koti. Näyttelyn nimi viittaa kodissa asuvaan 
kuvitteelliseen Oravien perheeseen ja esillä oleviin ve-
doksiin, joita heidän kuvitellaan ostaneen ja perineen 
vuosien saatossa. Vedokset kuuluvat taidemuseoon de-
ponoituun Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmaan. Yli 
5 300 vedoksen kokoelmasta on esillä 91 teosta 51 taitei-
lijalta.
 

Näyttelyt Holvin  
alagalleriassa
Noora ja Kimmo Schroderus,  
MAAILMA 11.11.–5.2.2012 
Jyväskylässä ensiesityksensä saanut MAAILMA on 1:18 
kokoon toteutettu jalustoilla seisova moniosainen teos, 
jota taiteilijat kutsuvat tekniikaltaan tilateoksen sijaan 
veistokseksi. He jättävät teoksen sisällön tulkinnan katso-
jille ja korostavat sen olevan ennen kaikkea erilaisten ma-
teriaalien ja tekniikoiden kokeilukenttä. Kiertonäyttely 
oli esillä Jyväskylän jälkeen Kuopion taidemuseossa 17.2.–
20.5.2012, Turun taidemuseon Studiossa 1.6.–2.9.2012  
ja Amos Anderssonin museossa 30.11.–4.2.2013. Kierros 
jatkuu Ruotsiin Norrtäljen Taidehalliin 16.2.–31.3.2013.

Kulttuuriluotsien löytöjä  
– kokoelmanäyttely 2000-luvun 
taidehankinnoista 16.2.–22.4.2012 
Kulttuuriluotsikoordinaattori Hanne Laitinen kirjoit-
taa näyttelyn päätyttyä valmistuneessa Kulttuuriluotsien 

löytöjä – Yhteisöllinen näyttelyprosessi -julkaisun 8.5. päi-
vätyssä esipuheessa, että museo tarjosi kulttuuriluotseil-
le ainutlaatuisen tilaisuuden koota näyttely, jonka myötä 
vapaaehtoiset pääsivät tutustumaan museoammattilaisten 
työhön pintaa syvemmälle. Hänen mukaansa lähtökohta, 
että muut kuin ammattilaiset valitsevat näyttelyn teok-
set ja vastaavat koko näyttelyprosessista, oli työyhteisöä 
haastava. Toisaalta innokkaat luotsit eivät tienneet, mihin 
kaikkeen he olivat lähdössä mukaan. Yhteisöllinen pro-
jekti yhdisti museoammattilaiset, museon harjoittelijat, 
alan opiskelijat ja taiteesta kiinnostuneet vapaaehtoiset 
sekä taiteilijat ja yleisön. Laitinen näkee projektin ytimek-
si muodostuneen taiteen ja taideteosten sekä taiteesta pu-
humisen.

Kulttuuriluotsit olivat valinneet näyttelyyn Jyväs-
kylän kaupungin taidekokoelmiin 2000-luvulla tehdyistä 
hankinnoista 40 teosta vuosilta 1981–2010 32 taiteilijalta, 
joista valtaosa oli keskisuomalaisia. Esillä oli grafiikkaa, 
valokuvia, maalauksia, piirustuksia, mediataidetta ja veis-
toksia, joiden joukossa myös Kirkkopuistossa oleva Hol-
vin ikkunoista näkyvä Kain Tapperin Yö-veistos. Näyt-
tely aktivoi osallistujia kirjoittamaan teosten innoittamia 
kokemuksia, jotka olivat näyttelyssä esillä. Prosessiin oli 
mahdollista osallistua myös keskustelupalstan välityksellä. 
Näyttelyn symboliksi nousi Outi Markkasen Piski-veistos, 

joka seikkaili myös näyttelyn avajaiskutsussa, julistees-
sa ja paidoissa. Teokset oli ripustettu alagallerian lisäksi 
aulatilaan, johon oli sisustettu 2000-luvun olohuone, jon-
ka oleskeluryhmissä yleisön toivottiin viihtyvän ja jonka 
puitteissa kulttuuriluotsit aloittivat Perjantaiporinat, jot-
ka ovat jatkuneet myöhempienkin näyttelyiden aikana. 

Näyttelytyöryhmässä teoksia olivat valitsemassa se-
kä tutustumassa näyttelyprosessin eri vaiheisiin 19 kult-
tuuriluotsia. Näyttelytyöryhmän työskentelyä koordinoi 
Hanne Laitinen, taidemuseosta mukana olivat Sirpa Tur-
peinen (museokasvatus ja yleisötyö), Jaana Oikari (koko-
elmatyö) ja Leena Lokka (tiedotus). Jonna Jantunen kertoi 
luotseille ripustuksen periaatteista, käytännön ripustus-
työssä mukana oli Jarkko Kaunismäki. Jonna Jantunen ja 
Katri Leskinen (Jamkin matkailun koulutusalan harjoit-
telija) vastasivat olohuoneen kalustuksesta, mm. yritys-
yhteistyöstä Sisustus ILOn ja Muotoilutoimisto Hakanie-
men kanssa. Näyttelyn avajaiskutsun ja julisteen taittoi 
Natasha Sotti. Kaikille avoimia näyttelyn avajaisia vie-
tettiin 15.2. Avajaispuheesta vastasi innovaatioprofessori 
Antti Hautamäki ja musiikista Pelakuu-yhtye. 

Kulttuuriluotsien löytöjä – Yhteisöllinen näyttelyproses-

si -julkaisun työryhmään kuuluivat Hanne Laitinen, Jor-
ma Aaltonen, Pirkko Rissanen, Sirkku Suvikorpi, Pilvi 
Tuomainen ja toimitustyöstä vastasi Seija Heinänen. Piia 
Määttä haastatteli projektiin osallistuneita tutkimukseen-
sa Rajoja rikkomassa? Jyväskylän taidemuseon kulttuuriluot-

sien toteuttaman Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyn moti-

vaatiot, joka oli esillä Museologian metodiseminaarissa 
29.11.2012.

Tuumaustauolla kesken Kulttuuriluotisen  
löytöjä –näyttelyn ripustuksen Sirkku Suvikorpi, 
Hanne Laitinen ja Pilvi Tuomainen.
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Jyväskylän taidemuseo on kaikille avoin oppimisympä-
ristö, jossa museokasvatus ymmärretään kaikessa museo-
työssä vaikuttavana palveluasenteena. Se näkyy asiakkai-
den mahdollisuuksina osallistua merkityksenantoon, vai-
kuttaa omaan ympäristöönsä ja elämäänsä taiteen avulla 
ja saada osallistumismahdollisuuksia museopalveluiden 
käyttäjinä mutta myös tuottajina. 

Toiminnan perustana ovat yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo sekä yksilön ja yhteisöllisyyden tukeminen. Museo-
kasvatuksen kolme peruspilaria ovat elinikäinen oppiminen, 

uutta kulttuuria luova toiminta ja verkostomainen työskentely. 

Museokasvatuksen painopisteinä vuonna 2012 ovat 
olleet yhteisen pedagogisen strategian viimeistely ja jul-
kistaminen Suomen käsityön museon ja Keski-Suomen 
museon kanssa, Kulttuuriluotsien löytöjä -projekti ja 
Poikkitaideaula-projekti. Lisäksi taidemuseo osallistui 
Digisatutyöpajan suunnitteluun ja pilotointiin Kulttuu-
riaitan ja Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa sekä 
Maassa taivaassa -tapahtuman suunnitteluun ja toteutuk-
seen yhteistyöverkostossa. 

Museoyhteistyötä 
Jyväskylän museopalveluiden pedagoginen strategia saa-
tiin valmiiksi. Siitä painettiin 100 kpl jaettavaksi keskeisil-
le sidosryhmille ja rahoittajille. Lisäksi painettiin tiivistet-
tyjä esitteitä jaettavaksi henkilöstölle. Strategia julkaistiin 
museopalveluiden nettisivuilla ja se esiteltiin yhteisessä 
museoiden iltapäivässä henkilöstölle. 

Pedagogista strategiaa toteuttava museopalveluiden 
yleisötiimi kokoontui 24.1. Jyväskylän taidemuseossa ja 
13.6. Keski-Suomen museossa. Museopalveluiden sidos-
ryhmäfoorumi järjestettiin Keski-Suomen museossa 11.4. 
Tilaisuudet on dokumentoitu muistiona tai äänitteenä 
museopalveluiden yhteiselle palvelimelle henkilöstön saa-
taville. Sidosryhmätapaamisessa osallistujat esittelivät tu-
levaa toimintaansa ja projekteja sekä etsivät mahdollisia 
synergiaetuja. 

Oppimassa  
Kulttuuriluotsien kanssa
Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyprosessi oli jatkoa kult-
tuuriluotsien syventäville opinnoille taidemuseossa. Ke-
väällä 2011 osa luotseista opiskeli nykytaidetta yhteisölli-
sesti kaikille avoimella kurssilla. Nykytaiteeseen tutustut-
tiin kaupungissa esillä olevissa näyttelyissä osallistumalla 
näyttelyiden tiedotustilaisuuksiin, luentoihin, keskustelu-
tilaisuuksiin, työpajoihin, työskentelyyn tapahtumatuo-
tannossa tai avustamalla ripustuksissa taiteilijoiden ja mu-
seoammattilaisten kanssa. 

Kulttuuriluotsien löytöjä oli oppimisprosessi myös 
museoammattilaisille, jotka tarjosivat asiantuntijuutensa 
kulttuuriluotsien käyttöön. Osaaminen välittyi osanot-
tajien erilaisten perspektiivien kautta tavoitteellisen toi-
minnan jakamisen prosessissa. Työtä tehtiin pääasiassa 
kokouksissa, joissa tehtiin teosvalintoja, rakennettiin pe-
dagoginen ohjelma ja lyötiin oheistapahtumat lukkoon. 
Luotsit suunnittelivat ja toteuttivat ripustuksen itse mu-
seomestarin avustuksella.    

Kulttuuriluotsien oli mahdollista osallistua ja seurata 
prosessia ja keskustelua Kulttuuriluotsien oman suljetun 
ryhmän nettisivujen kautta. Koko prosessi dokumentoi-
tiin sähköiseksi julkaisuksi Kulttuuriluotsien löytöjä.  

Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyssä syntyi uusi oh-
jelmamuoto luotsien järjestämät Perjantaiporinat, jon-
ka tarkoituksena on innostaa näyttelyvieraita pohtimaan 
ja jakamaan kokemuksiaan yhteisesti. Porinoiden lisäksi 
luotsit kutsuivat taiteilijoita juonnettuihin teehetkiin.

Paneelikeskustelu Vapaaehtoisuus museossa oli Jy-
väskylän yliopiston museologian opiskelijoiden järjestä-
mä. Panelisteina olivat Jyväskylän yliopiston museologi-
an professori Janne Vilkuna, museotoimenjohtaja Merja 
Herranen Porvoosta, taidekasvattaja Riikka Notkola Hel-
singistä ja kulttuuriluotsi Pirkko Rissanen Jyväskylästä. 
Kaikille osallistujille tehtiin kysely, keskustelu äänitettiin 
ja julkaistiin ainejärjestö Diaarion sivuilla.

Luotsit haastoivat museoammattilaisia kertomaan 
työstään ja päätöksenteosta museoissa kutsumalla heitä 
keskustelemaan teemahetkiin keskiviikkoisin. Keskuste-
luissa asiantuntijat kertoivat, mitä taideteokselle tapah-
tuu, kun se otetaan kokoelmiin, kuinka näyttely syntyy eri 
museoissa, miten museot kohtaavat yleisönsä, mitä mah-
dollisuuksia yleisöllä on osallistua toimintaan ja miten 
päätökset tehdään museoissa. 

Museologian opiskelija Pia Määttä seurasi prosessia 
ja teki aiheesta haastattelututkimuksen, jossa hän selvitti 
osallistujien motiiveja.   

Yhteistyötä koulujen  
ja oppilaitosten kanssa
Koulujen kulttuuriopetussuunnitelman mukaan kaik-
ki kaupungin kuudesluokkalaiset tutustuvat Jyväskylän 
taidemuseoon. Taidemuseo tarjosi toiminnallisen tutus-
tumisen Kuplakino – Niittyateljee – Peilisali- ja Oravien 
aarteet -näyttelyihin parillekymmenelle ryhmälle 25.9.–
29.11.2012. Näyttelyihin tutustuivat Halssilan koulu, 
Puistokoulu, Lehtisaaren koulu, Tikan koulu, Lohikosken 
koulu, Kortepohjan koulu, Keljon koulu, Pohjanlammen 
koulu, Kypärämäen koulu, Huhtasuon ja Jyskän koulut.  
Ohjaus toteutettiin museolehtorin ohjaamana museo-
pedagogiikan kurssina, jolle osallistuivat opiskelijat Hei-
di Kyllönen, Maiju Nurminen, Sanna Klemetti ja Taru 
Hokkanen. Lisäksi ohjauksia tekivät museolehtorin ohella 
Sanna Lahti ja Heli Kalliola. Ohjatuilla näyttelykäynneillä 
tutkittiin taideteoksia toiminnallisin menetelmin vuoro-
vaikutteisesti.  

Yhteistyönä Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuk-
sen kanssa toisen vuosikurssin opiskelijat suunnittelivat 
ja toteuttivat ohjatut käynnit päiväkoti- ja muille lapsi-
ryhmille syyslomaviikolla. Myös Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskeli-
jat osallistuivat projektiin suunnittelemalla ja ohjaamalla 
musiikillisia elämysopastuksia lapsille. Soiva taidepolku 
toteutettiin 30.10.–14.11. Opintoprojektissa opiskelijat 
perehtyivät museopedagogiikkaan ja näyttelyiden sisäl-
töön museolehtorin ohjauksessa ja laativat omiin ohjauk-
siinsa käsikirjoituksen ryhmissä. Opiskelijat saivat ohja-
uksistaan palautteen opettajaltaan ja museolehtorilta. 

Museossa työskenteli lukuisa joukko museologian 
harjoittelijoita (6) sekä työssäoppijoita eri oppilaitoksista 
(10), joiden ohjauksesta vastasivat museoammattilaiset.  

Museolehtori piti luentoja museopedagogiikasta Jy-
väskylän yliopiston opiskelijoille 7.2. ja 28.2. sekä esitte-
li toimintoja taidemuseolla 1.3. Sen lisäksi museolehtori 
seurasi opiskelijoiden harjoitusopastuksia taidemuseolla 
ja antoi niistä opiskelijoille palautetta.   

Vuoden 2012 tammikuussa aloitettiin taide–tiede 
-näyttelyn ja oppimisprojektin suunnittelu Jyväskylän 
yliopiston OKL:n ja Live Herring -mediataidetyöryh-
män kanssa. Työskentely jatkui koko vuoden, keväällä 
työryhmän suunnittelukokouksissa ja viestimällä taiteili-
joiden kanssa, syksyllä aloitettiin työskentely opiskelijoi-
den kanssa perehdyttämällä heitä projektiin ja sisältöön. 
Työryhmässä taidemuseosta olivat mukana Leena Lokka 
(näyttelyt ja tiedottaminen) ja Sirpa Turpeinen (projektin 
koordinointi, opetus), taiteilijoista Jeanette Schäring.

MUSEOKASVATUS  
JA YLEISÖTYÖ 

Sirpa Turpeinen

Kulttuuriluotsien näyttelyn Teemahetkessä 
konservaattori Satu Rantala kertoo 
taideteosten kunnostamisesta.
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Asiakaslähtöistä yleisötyötä 
Poikkitaideaula-projektissa
Vuonna 2012 käynnistettiin uusi kansalaistoimintaläh-
töinen Poikkitaideaula-projekti. Projektiin saatiin 25 000 
euroa Museoviraston innovatiivisten hankkeiden kehit-
tämisavustuksista. Projektin tuottajana aloitti 23.4. Tuula 
Rautio.

Projektissa haluttiin tarjota yleisölle visuaalisesti kiin-
nostava tila oleiluun ja toimintaan taidemuseossa. Tilaa ja 
sen käyttöä on suunniteltu yhteistyössä taiteilijoiden, opis-
kelijoiden, kulttuuriluotsien, museon asiakkaiden ja mui-
den käyttäjien kanssa. Tavoitteena on ollut, että tila toimii 
myös taiteilijoiden kohtaamispaikkana, jossa eri taiteen-
alojen ammattilaiset voivat tavata toisiaan ja yleisöä luon-
tevasti. Tilasta löytyy myös langaton nettiyhteys ja koko-
uksiin ja pienimuotoisiin yleisötilaisuuksiin tarvittava vä-
lineistö. Tilaa voidaan vuokrata yksityisille, yrityksille ja 
yhdistyksille myös museon aukioloajan ulkopuolella. 

Tilan haasteita ovat äänen kantautuminen yläker-
roksiin, tilan rajaaminen ja läpikulku tilaisuuksien aikana. 
Poikkitaideaulan tilasuunnittelu aloitettiin tarjouspyyn-
nöillä toukokuussa. Tarjouskilpailun voitti sisustusark-
kitehti Simo Heikkilä. Suunnitelmansa pohjana Heikkilä 
on käyttänyt asiakkaiden ja henkilöstön toiveita. Ensim-
mäisessä vaiheessa aulatila rajautuu selkeämmin näyttely-
tiloista ja jakaantuu erillisiksi oleskelu- ja myymälätiloiksi. 

Yleisö on ottanut innokkaasti vastaan Jyväskylän tai-
demuseon Poikkitaideaula-projektin ja antanut positii-
vista palautetta sekä itse tilasta että toimintakonseptista. 
Palautteen lisäksi ideoita on kehitelty tilaisuuksissa, joihin 
on kutsuttu museon sidosryhmiä ja tulevia uusia yhteis-
työkumppaneita.  

Tila on lisännyt museon näkyvyyttä ja myös muiden 
tilojen ja palveluiden kysyntää. Vuoden aikana Poikkitai-
deaulassa on järjestetty lukuisia erilaisia tapahtumia ja ti-
laisuuksia, joista on saatu käytännön kokemuksia. Niiden 
pohjalta on laadittu aulan käytön toimintaperiaatteet, oh-
jeistukset ja sopimusmallit. Tilassa on toteutettu asiakas-
tyytyväisyyskyselyitä (Museoliitto, Humanistisen AMK:n 
opiskelijat).  Poikkitaideaula on innoittanut opiskelijoita 
tekemään opinnäytetöitä neljään eri oppilaitokseen. Lisäk-
si tekeillä on viides kävijätutkimus nuorista ei-kävijöistä. 

Verkostoyhteistyötä   
Keväällä 2012 käynnistettiin yhteistyössä Kulttuuriaitan 
ja Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa uuden lapsille 
tarjottavan toiminnan suunnittelu. Syntyi ajatus työpajas-

ta, jossa kohtasivat kolme taiteenalaa: musiikki, kuvataide 
ja elokuva. 

Päiväkodeille tarkoitetussa työpajassa innoittajina 
toimivat Anna-Liisa Hakkaraisen maalaukset ja Jyväs-
kylän taidemuseon lainattava näyttely ”Hyvää tietä Hys-
symaahan”. Säveltäjä ja muusikko Tony Elgland on tuot-
tanut Hakkaraisen kuviin musiikkia, jonka kautta lapset 
virittäytyivät taideteosten tunnelmiin. Työpajassa lapset 
kehittelivät satuja, jotka tallennettiin muistiin sadutustek-
niikkaa käyttäen. Sadut koostettiin elokuviksi digitaali-
tekniikan avulla. 

Digisatupaja testattiin työpajoissa, jotka järjestettiin 
Jyväskylän taidemuseossa 17.–19.4. Testaukseen osallis-
tuivat Ristikiven päiväkoti, Pappilanvuoren päiväkoti, 
Taimiston päiväkoti ja Jokelan päiväkoti. Työpaja kiersi 
syksyllä Jyväskylän alueen päiväkodeissa Kulttuuriaitan ja 
Keski-Suomen elokuvakeskuksen toimintana.

Jyväskylän taidemuseo osallistui myös Maassa tai-
vaassa -tapahtuman yhteistyöhön. Toive tapahtuman jär-
jestämisestä Jyväskylässä oli tullut taiteilija Minna Havu-
kaiselle, joka oli koordinoinut vastaavat tapahtumat Tu-
russa ja Kuopiossa. Tapahtumakokonaisuuden ajatuksena 
oli jakaa yhteisesti ajatuksia kuolemasta marraskuun ajan 
tapahtumissa. 

Maassa Taivaassa -tapahtuma jakaantui kahteen 
osaan: pyhäinpäivän päätapahtumaan sekä marraskuun 
aikana toteutettaviin teematapahtumiin. Kuolemaa lähes-
tyttiin niin tieteen, taiteen kuin uskonnon kautta. Mar-
raskuun aikana järjestettiin luentoja, elokuvia, taide- ja 
valokuvanäyttelyitä sekä konsertteja eri puolilla Jyväsky-
lää. Maassa Taivaassa -ohjelmaan voi tutustua maassatai-
vaassa.fi -sivuilla. Tapahtuman tiedotuksesta vastasi Jy-
väskylän seurakunta. 

Mukana oli lähes parikymmentä toimijaa: Henkiri-
koksen uhrien läheiset ry, Jyväskylän kaupunginkirjasto, 
Jyväskylän seurakunta, Jyväskylän taidemuseo, Jyväsky-
län ylioppilasteatteri, Keski-Suomen elokuvakeskus ry, 
Keski-Suomen museo, Keski-Suomen Tanssin Keskus ry, 
Lapsikuolemaperheet ry, Luovan valokuvauksen keskus 
ry, Monikulttuurikeskus Gloria, Suomen nuoret lesket 
ry, Surunauha ry. Yksittäisistä taiteilijoista mukana olivat 
tanssitaiteilija Helena Ratinen, elokuvaohjaaja Kiti Luos-
tarinen, valokuvataiteilija Minna Havukainen, taiteilija 
Tiina Osara ja säveltäjä Toni Edelmann. 

Jyväskylän taidemuseossa oli esillä lapsille ja perheille 
suunnattu näyttely, joten näkökulmaksi nousi lapsen suru 
ja lapsen menetyksen kohtaaminen.

Poikkitaideaula keräsi ihmiset keskustelemaan.
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Museokauppa on vakiinnuttanut asemaansa hyvänä pos-
tikorttikauppana. Vuonna 2012 Holvissa kävi 2002 asia-
kasta pelkästään museokaupan takia. Myytäviä kortteja 
hankittiin erilaisista korttitukuista ja suoraan taiteilijoilta. 

Korttien ostopaikat: 
Barbro Rimminen/Harrastemakasiini ky, Come to Fin-
land, Joutomaa, Livingstone, Putinki Oy, Shackleton Fine 
Arts Oy.

Kortteja ostettu  
seuraavilta taiteilijoilta: 
Anna-Liisa Hakkarainen, Tuomas Hallivuo, Päivi Hint-
sanen, Chikako Ishiyama, Riitta Järvelä, Heli Kurunsaa-
ri, Outi Markkanen, Anthony Murphy, Juha Myllymäki, 

MUSEOKAUPPA

Taidemuseon oto-tiedottajana toimi amanuenssi Lee-
na Lokka. Museopedagogiikan tiedotuksesta vastasi mu-
seolehtori Sirpa Turpeinen, Grafiikkakeskuksen ja Galle-
ria Harmonian/Ratamon tiedotuksesta intendentti Jukka 
Partanen ja ns. menovinkkitiedotuksesta museoassistentti 
Paula Jurvelin. Kutsuvierasosoitteistoa päivitti museoas-
sistentti Anna-Leena Pesonen.

Verkkosivujen rakennetta hallinnoi ja koordinoi 
amanuenssi Leena Lokka. Verkkosivujen uudistustyö-
ryhmään kuuluivat myös Jukka Partanen ja Jaana Oi-
kari. Verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij ja  
av-asiantuntija Lasse Saari kutsuttiin palaveriin, jos-
sa web designer Päivi Hintsanen esitteli kolme layout- 
suunnitelmaansa. Näistä yksi valittiin kehitettäväksi, sa-
malla sovittiin tehtävistä toimenpiteistä. Nykyisten si-
vujen rakennetta hiottiin jonkin verran vuoden aikana, 
mutta visuaalinen uudistus jäi aikatauluongelmien vuoksi 
seuraavaan vuoteen.

Tuunattuja polkupyöriä ja  
kauniita ikkunateippauksia  
Graphica Creativassa
Vuoden päänäyttelyn Graphica Creativan visuaaliseen 
ilmeeseen ja markkinointiin panostettiin erillisen tie-
dotusbudjetin turvin. Kutsukortin, näyttelyjulisteen ja 
tapahtumalehtisen lisäksi julkaistiin suomen- ja englan-
ninkielinen näyttelyjulkaisu, joka on pdf-versiona esillä 
taidemuseon verkkosivullakin. Visuaalisesta asusta sekä 
taittotöistä vastasi Jyrki Markkanen. Hänen osallistuja-
maiden väreihin tuunaamansa polkupyörät ja Jonna Jan-
tusen suunnittelemat ulkomainostelineet markkinoivat 
tapahtumaa näyttelypaikkojen sisäänkäyntien edessä. Jan-
tunen suunnitteli raakalaudasta myös näyttelytilojen in-
forakenteet sekä Holvin aulan grafiikan myyntitelineet. 
Markkanen ja Jantunen suunnittelivat yhdessä ikkuna- ja 
sisäteippaukset. Polkupyöräteema näkyi myös ikkuna-
teippauksissa.

TIEDOTUS

Piia Myllyselkä, Pekka Suomäki, Sirkka-Liisa Särkkä, Ulla 
Virta, Iana Vulpe

Graphica Creativa 2012 -näyttelyä varten taidegraafik-
ko Jonna Jantunen suunnitteli ja Naoji Ishiyama valmisti 
museokauppaan Naapurit-aiheisen kangaskassin. Graphi-
ca Creativan ajaksi Jonna Jantunen ja Jarkko Kaunismäki 
toteuttivat museokauppaan grafiikan myyntitelineet, joi-
hin asetettiin esille Tuomas Hallivuon, Naoji Ishiyaman, 
Jonna Jantusen, Maija Kumpulainen-Sokan, Emma Lap-
palaisen, Elli Mannisen, Jyrki Markkasen, Kirsi Neuvo-
sen, Aino-Kaarina Pajarin, Rita Vargasin, Ulla Virran ja 
Iana Vulpen vedoksia.

Mainoksia toteutettiin osittain yhteistyössä Suomen 
käsityön museon kanssa, jossa oli esillä Anu Tuomisen 
näyttely. Mainostilaa ostettiin Taide-lehdestä, Helsingin 
Sanomien tabloidiliitteistä, Rajataide-lehdestä, Keskisuo-
malaisen lomaliitteestä sekä Jyväskylän ylioppilaslehdestä. 

Näyttely- ja tapahtumatiedottaminen
Leena Lokka laati yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa 
näyttelyistä ja tapahtumista viestintäsuunnitelmat. Sidos-
ryhmien, yhteistyökumppaneiden sekä kaupunkiorgani-
saation tiedotuskanavat olivat myös käytössä. 

Avajaiskutsut ja näyttelytiedotteet lähetettiin kut-
suvieraille joko paperitulosteina tai sähköisinä linkkeinä 
osana sähköpostiviestejä. Näyttelyjulisteet jaettiin muse-
oiden, kirjaston, yliopiston sekä muutaman yrityksen il-
moitustauluille. Silmänkääntäjä-esite julkaistiin tammi- ja 
syyskuussa. 

Kopoti kop – taidemuseo 14-vuotissyntymäpäiväta-
pahtuman (23.3.) tiedottamisesta vastasi iltajuhlan tuot-
tanut Humakin kulttuurituottajaopiskelijaryhmä. Kor-
keatasoinen ohjelma olisi ansainnut tehokkaamman tie-
dotuksen, joka olisi myös tuonut tapahtumaan enemmän 
yleisöä. Opiskelijat pahoittelivat kiireidensä vaikuttaneen 
tiedotustoimenpiteisiin. Yläkaupungin Yötä (19.5.) mark-
kinoi pääasiassa tapahtumaorganisaatio. Jouluista taide-
basaaria (8.–9.12) markkinoitiin yhdessä Suomen käsi-
työn museon kanssa. 

Palautetta asiakkailta
Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin sekä Holvissa että Gal-
leria Harmoniassa Graphica Creativa -näyttelyn aikana. 
Vastausten määrä jäi vähäiseksi, sillä mitään erityisiä toi-
menpiteitä ei tehty kyselyn markkinoimiseksi, vaan se oli 
jaossa ”oman onnensa nojassa” aulassa. 

Tiedotusyhteistyötä 
Museopalveluiden tiedottajat tapasivat vuoden aikana 
useita kertoja sekä sopivat yhteisistä toimenpiteistä. Tam-
mikuussa kaikkien Jyväskylän museoiden kävijämääristä 
sekä toukokuussa Museoviikon tapahtumista ilmoitettiin 
yhteisillä tiedotteilla. Kesän näyttelyt esiteltiin matkailu-
väellä, kaupunkioppaille, hotellien henkilökunnalle sekä 
kulttuuriluotseille Jyväskylän taidemuseossa ja Suomen 
käsityön museossa 6.6. sekä Alvar Aalto-museossa ja Kes-
ki-Suomen museossa 13.6. 

Kesäkuussa harjoittelija ja Leena Lokka kiersivät Jy-
väskylän kaupunkialueella sijaitsevat hotellit ja päivittivät 

esitehyllyt museoesitteiden osalta sekä kertoivat vastaan-
ottohenkilöstölle ajankohtaisista näyttelyistä. 

Museopalveluiden viestinnän toimintasuunnitelmaa 
hiottiin ja sen esittely johtoryhmälle sekä museopalvelui-
den henkilöstölle siirtyi tammikuulle 2013.

Kaupungin kulttuuriyksiköiden Aaltoja-lehti ilmes-
tyi tammikuussa ja elokuussa. Tammikuun numerossa 
markkinoitiin Kirsi Tapperin Puuveistoksia-näyttelyä ja 
elokuussa Jyrki Markkasen, Outi Markkasen ja Riitta Jär-
velän Kuplakino – Niittyateljee – Peilisali -näyttelyä.

Matkailumarkkinoinnissa taidemuseo oli esillä Jy-
väskylän seudun matkailuesitteessä. Lisäksi se oli mukana 
kulttuuritoimijoiden Jyväskylän seudun kaupunkikartta – 
Cityopas 2012 -yhteisilmoituksessa. 

Keski-Suomen kesänäyttelyistä tehtiin osana aluetai-
demuseotoimintaa ensimmäisen kerran yhteisesite Taide-
laitos Haihatuksen Raimo Auvisen ehdotuksesta. Jyväsky-
lästä mukana olivat taidemuseon lisäksi Galleria Variant-
ti, Kuokkalan kartano, UudenPolvenMuseo Säynätsalosta 
sekä Suomen käsityön museo. Maakuntaa edustivat Kor-
pilahdelta Höyry-Galleria, Kuhmoisista kirjaston galleria 
ja Riihigalleria, Saarijärven museo, Laajan galleria Ääne-
koskelta, Jämsästä Siltojen välissä 2012 -ympäristötaiteen 
näyttely, Taidekeskus Järvilinna Vihtavuoresta, Haihatus 
Joutsasta, Villa Mathilda Hankasalmelta sekä Äänekosken 
taidemuseo. Taidemuseo vastasi esitteen jakelusta tai-
demuseoihin ja näyttelypaikkoihin sekä Keski-Suomen 
matkailu- ja majoituskohteisiin.

Paula Jurvelin

Leena Lokka

in Central Finland in summer 2012

KUVATAIDENÄYTTELYITÄ

VISUAL ART EXHIBITIONS

Keski-Suomessa kesällä 2012
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VIHTAVUORI
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KORPILAHTI

JÄMSÄ

KUHMOINEN

JOUTSA

JYVÄSKYLÄ

HANKASALMI

Kai Fagerström, Viimeiset vieraat -sarjasta, 2010 (Riihigalleria)
Anu Tuominen, Kirpputoripannulappujen oikeita väriympyröitä (yksityiskohta), 
kuva Anu Tuominen (Suomen käsityön museo)
����������������������������������������������������������
Vitali Pushnitski, Aikakone #10, 2012 (Jyväskylän taidemuseon Holvi)
Kain Tapper, Tarmo Manni (yksityiskohta), 1980, kuva Juha Kallio (Saarijärven museo)
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Kokoelmatoiminta perustuu pääasiassa keskisuomalai-
sen nykytaiteen jatkuvaan hankintaan. Muita painopiste-
alueita ovat kotimainen ja kansainvälinen taidegrafiikka. 
Vanhemmasta keskisuomalaisesta taiteesta vastaa Keski-
Suomen museo. Kokoelmien kartuttaminen tapahtuu 
suunnitelmallisesti vuosittaisen taidehankintasuunnitel-
man mukaisesti. 

Jyväskylän taidemuseon hoidossa oleviin kokoelmiin 
kuuluu 11 554 teosta. Laajimmat museon hoidossa ole-
vat kokoelmat ovat Jyväskylän kaupungin taidekokoelma  
(6 244 teosta) ja Suomen Taidegraafikot ry:n deponoin-
tikokoelma (5 014). Kaupungin kokoelmien teoksista  
2 050 on sijoitettu kaupungin eri yksiköihin sekä julkisiin 
tiloihin. Vuoden 2012 aikana sijoitettiin 245 teosta 13 eri 
yksikköön. Kokoelmat karttuivat 40 teoksella, joista tai-
dehankintamäärärahalla tehtyjä hankintoja oli 37 ja lah-
joituksia 3. Vuonna 2012 taidehankintoihin oli käytettä-
vissä 50 000 euroa. 

Deponointikokoelmat 
Kokoelma / Teosten lukumäärä / Omistaja
Oiva Syyrakin kokoelma / 26 / Oiva Syyrakin perikunta 
Erkki Santasen kokoelma / 63 / Erkki Santasen perikunta 
Suomen Säästöpankkien / Valtion taidemuseon kokoelman 

osatalletus / 54 / Suomen valtio
Alfred Kordelinin säätiön taidekokoelman osakokoelman  

talletus / 13 / Alfred Kordelinin säätiö 
Suomen Taiteilijaseuran kokoelman osatalletuksen talletus 
/ 3 / Suomen Taiteilijaseura

Keskisuomalaisen taiteen kokoelma  
– museokokoelma
Jyväskylän taidemuseon hallinnoimassa Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmassa on tällä hetkellä noin 6 000 te-
osta. Museossa tehdään parhaillaan selvitys- ja tutkimus-
työtä, jonka tarkoituksena on jakaa Jyväskylän kaupungin 
taidekokoelma museo- ja sijoituskokoelmaksi. Museoko-
koelman koko tulee olemaan noin 10 % kaupungin koko-
elmista. Jako selkeyttää monia kokoelmahoidon haasteita. 
Museokokoelmateoksiksi määriteltyjen teosten säilytys 
museo-olosuhteissa turvataan samoin kuin sijoitusko-

koelmateosten pääsy mahdollisimman mutkattomasti ”ih-
misten ilmoille”. 

Museokokoelma sisältää keskeisten keskisuoma-
laisten taiteilijoiden teokset. Teokset edustavat Keski-
Suomen alueelle ominaista taidetta tai taideilmiöitä eri 
aikakausilta. Teosvalinnoissa näkyy taiteilijan kehitys-
kaari sekä taiteilijalle ominaiset työtavat ja tekniikat. 
Museokokoelman teoksista kootaan näyttely, joka on 
esillä Jyväskylän taidemuseossa syksyllä 2014. Näyttelys-
sä esitetään myös taiteilijoista kerättyä video- ja äänite-
materiaalia.

Luovan työn dokumentointi 
osana Jyväskylän taidemuseon 
museokokoelman selvitys-  
ja tutkimustyötä
Keväällä 2012 aloitetun projektin tarkoituksena oli do-
kumentoida keskisuomalaisia taiteilijoiden työskente-
lytapoja. Tutkimus tehtiin haastattelemalla taiteilijoita, 
joiden teoksia on Jyväskylän kaupungin kokoelmissa. En-
nen haastatteluja tehtiin arkistolähteiden ja kirjallisuu-
den avulla taustatutkimus. Haastatteluin kartoitettiin ja 
tutkittiin keskisuomalaisten taiteilijoiden käyttämiä tek-
niikoita ja työskentelytapoja. Selvitettiin taiteilijan valit-
semat työskentelytavat ja materiaalit. Kirjattiin ylös tai-
teilijoiden teoksiin liittyvät huoltotarpeet. Haastattelut 
referoitiin jatkokäyttöä varten. Lisäksi suunniteltiin ja to-
teutettiin lomake, johon kirjattiin teoksen tekniset tiedot 
eli taiteilijan käyttämät menetelmät, hänen yleisimmin 
käyttämänsä materiaalit/aineet (esim. pohjamateriaalit, 
esiliimausaineet, pohjusteaineet ym.) ja työskentelytavat 
(erityisiä taiteilijalle luonteenomaisia työstötapoja) mah-
dollisia myöhempiä teosten korjaustarpeita varten. Lo-
maketta tullaan käyttämään Jyväskylän kaupungin koko-
elmateoksia hoidettaessa.

Dokumentoinnin taustatutkimus, haastattelut, re-
feroinnit sekä loppuraportti tehtiin museotyönä yhdes-
sä projektitutkija Kirsi Nousiaisen kanssa. Hän tuntee 
jo ennestään Jyväskylän kaupungin kokoelmien teok-
sia tehtyään teosten kuntokartoituksia. Haastattelui-
den videoinnista vastasi media-alan harjoittelija Roo-

KOKOELMATOIMINTA
pe Lahtinen. Lisäksi tutkimukseen ja haastatteluihin 
osallistuivat museologian harjoittelijat Pia Pietarinen 
ja Jaakko Kuusela.

Kokoelmien hoito ja säilytys
Jyväskylän taidemuseolla on säilytystilaa Holvin näyttely-
tilojen yhteydessä sekä Jyväskylän museopalveluiden yh-
teisessä kokoelma- ja konservointikeskuksessa, jossa tai-
demuseon säilytystila on kooltaan 160,5 m². Kehystetyt 
suurikokoiset teokset on sijoitettu verkkoseinille, joita on 
18. Teoksia on sijoitettu myös liukuhyllyihin, koska kaik-
ki teokset eivät mahtuneet verkkoseinille. Pienemmät ke-
hystetyt teokset ovat hyllyssä hallin takaosassa. Veistokset 
ovat paikoin kolmekerroksisissa liukuhyllyissä. Osa liu-
kuhyllyistä on varustettu metalliritilällä, johon veistokset 
saa tarvittaessa kiinnitettyä. Kaiken kaikkiaan liukuhylly-
jä on 12. 

Teosten kuntokartoitukset sekä teosten kunnostus 
on jatkunut käytettävissä olevien resurssien mukaan. Te-
oskunnostuksia on tehnyt restauroija Kirsi Nousiainen. 
Teoksia ja niiden kehyksiä on pyritty tarvittaessa korjaa-
maan aina ennen teoksen sijoittamista. Kehyksiä on kor-
jautettu tai vaihdettu uusiin Taide ja kehystys Flyktmanil-
la sekä Taide ja Kehyskeskuksessa. Myös Tauri Kankaan-
pää on kehystänyt teoksia. 

Teoslainat 
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat

Gallen-Kallelan museo, 11.1.–31.3.2012

Suonpää, Juha: 
014646:1 Ekolanniemi, 80x111 
014646:2 Kullervon kivi, 80x120
014646:3 Ilvesluola, 30x40
014646:4 Pilviä järven yllä, 30x44
014646:5 Saunatyttö, 80x115
014646:6 Kovala, 65x93
014646:7 Muistilappu, 15x15
014646:8 Paikallinen, 30x30
014646:9 Lausunto, 30x41

Kalle Carlstedt arkisto

Myllysaaren museo, 23.3.2012–toistaiseksi

Kansio KC 1:

7 ex-libristä, valmiita, nipussa
9 ex-libristä, valmiita, nipussa
Kansio KC 13:

Helkavirsiä -kansisuunnitelma tupakkapahvilla

Kuultopaperilla luonnos Talvimaisemaan, kirj. Larin-
Kyösti
Luonnos Joel Lehtosen Putkinotkoon
Lasten Joulukirjan kansikuvaluonnos x 2
Lastenkirjan kuvitus luonnoksia x 4
Luonnoksia kansikuvista Viljo Kojon Aurinko, kuu ja val-

koinen hevonen -teokseen
Luonnoksia kansikuvista Maria Jotunin Arkielämää 
-teokseen
Värikäs kuva, keskiössä Bertel Gripenberg. Koristereu-
nukset.
Kansio KC 20:

Köynnösmäinen onnittelu -luonnos: Parhaat onnittelut 
kiiliäläisiltä
Hauskaa joulua -luonnos vuodelta 1937
Mies lukemassa kirjaa ikkunan alla hämärässä valossa. 
Alla viimeisin rakkaus, kirjoittanut Joel Lehtonen.
Luonnos orava-viiristä
Kansio KC 22:

luonnosvihko vuodelta 1910
Kansio KC 27:

Mikko Carlstedtin luonnoksia: Tikka nakuttaa puuta. 
Lyijykynäluonnos Picus maior´27.1.1907, 
Eläinkuvia: 5. lahko. Petoeläimet, Jalopeuran pääkallo, 
ilves, tiikeri, jaguaari sekä pantterin ääriviivat, 
yksityiskohtainen lyijykynäpiirros miehestä, jolla viikset, 
lierihattu ja turkiskauluksinen takki. Yläoikealla: Anders 
Laaman, born 1898. Alhaalla MCdt 10.
Kansio KC 38:

Kolme luonnosta samasta aiheesta. Kaksi värillistä ja yksi 
mustavalkoinen. Lapsi sinisessä röyhelökauluksisessa 
puvussa puoliksi kapaloituna. Makaa koristeellisen liinan 
päällä. Kaikki maaliskuussa 1922. Yksi liimattu siniselle 
paperille, yksi vihreälle.
Kansio KC 42:

KC:n isän taskukello
KC:n aurinko/silmälasit, tummennetut
KC:n kamera
baskeri
siveltimiä pahvilaatikkossa, jonka päällä lukee: Isän KC:n 
pensseleitä yms.
ruukku, jossa siveltimiä
Kairo-tupakkarasia, jossa mustekynänteriä
vihreävalkoinen Turun tupakkatehtaan rasia, jossa kan-
tikkaita nauloja punavalkoinen Finlandia-tupakkarasia. 
Sisällä kaiverrusvälineitä, ruuveja, hiiltä ja vahaliitu
Puinen Käsi-Hand Cigarillos -rasia. Sisällä sinistä nyöriä, 

Jaana Oikari
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vahaliituja, liitua ja vaa’an osa.
Kolme valokuvaa
Kc, Makkonen, Mikko C
KC v.1918
J. Lehtonen, Mikko C, KC 1919

Tampereen taidemuseo, 18.2.–22.4.2012

014644 Pelkonen, Ari: In and out, 2009, puupiirros ja ak-
ryyli kankaalle

Amos Andersonin taidemuseo, 4.1.2012–4.2.2013

0613 Virolainen, Heikki: Horuksen kala, 1966, veistos, 
puu, kipsi, maalattu

Hyvinkään taidemuseo, 15.6.–16.9.2012

013896 Stenius, Per: Collage Tobin Road, 1953, kollaasi
013896 Stenius, Per: Iso Collage, 1957, kollaasi

Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmat

Nurmijärvi, Palojoki, Villen työhuone 

-pysyväisnäyttely 10.6.2006–toistaiseksi

Vilho Askolan 28 työvälinettä ja huonekaluja (työpöytä, 
pöytäteline, peili, kaappi ja piironki) sekä puupiirroslaa-
tat: Kevät, 1935 (kaksi laattaa), Lumet sulavat, 1944, Pieno-

kainen portilla, 1946, Talvipäivä Helsingissä, 1948, Keskus-

telua, 1948, Uninen lapsi, 1950, Kevättuuli, 1962 (kolme 
laattaa), Viimeiset lumet, 1978. Laina-aika toistaiseksi.

 
Kokoelmien kartunta
Lahjoitukset
Juhani Järvisen lahjoitus

Järvinen, Juhani: Siemen, 2012, veistos, puu, tempera
Eero Kaakisen lahjoitus

Selin, Helmer: Joulukuun ilta, 1955, öljy kankaalle
Särkkä, Matti: nimetön, maisema, 1953, akvarelli
Helmer Selinin lahjoitus

Selin, Helmer: nimetön, 1945, öljyvärimaalaus
Nina Carlstedtin/Kalle Carlstedtin 

perikunnan lahjoitus

Kalle Carlstedtin luonnoksia ja piirustuksia

Hankinnat Jyväskylän  
kaupungin taidekokoelmaan
Teoshankinnoissa korostui erityisesti ulkomaalaisen 
grafiikan hankinta, johtuen Graphica Creativa -näyt-

telystä. Näyttelystä on perinteisesti ostettu kansainvä-
listä grafiikkaa kaupungin taidekokoelmiin. Jyväskylän 
kaupungintalon remontin yhteydessä haluttiin korjat-
tuun rakennukseen tuoda esille uutta jyväskyläläistä 
taidetta. Rakennukseen sijoitettavaksi hankittiin kak-
si Eila Kinnusen teosta sekä Ulla Rupan grafiikan ve-
dos. Taidehankintojen valinnassa oli mukana arkkiteh-
ti Tuija Ilves. Kulttuuriluotsien ehdotuksen perusteella 
kaupungin taidekokoelmiin hankittiin Timo Hannulan 
veistos Aamuyö Jyväskylän taiteilijaseuran vuosinäytte-
lystä. Loppuvuodesta saatiin vielä lunastettua kaupun-
gin taidekokoelmiin Tuomo Blomqvistin kolme teosta 
(Seinä, 1986, Kaksiosainen, 1987 ja Säätiö, 1988), jotka 
ovat olleet deponoituina kaupungin kokoelmiin vuo-
desta 1999.

Rusanen, Väinö: Päiväntasaaja, 2009, maalaus, öljy- ja 
tempera paperille

Holma, Maija: Sortavala, 2004–2005, valokuva, 
hopeagelatiinivedos

Holma, Maija: Sortavala II, 2004–2005, valokuva, 
hopeagelatiinivedos

Hintsanen, Päivi: Puutarhasta IV, V, XI, 2011, vedoste, 
pigmenttimustevedos

Heikkilä, Jussi: Tyhjä joukko, 2012, grafiikka, 
fotopolymeeri

Kapa: Iso vaakakuva, 2012, vedoste, pigmenttimustevedos
Kapa: Keskikokoinen kuva, 2012, vedoste, 

pigmenttimustevedos
Tapper, Kirsi: Hevonen ja pienet pellot, 2012, veistos, puu
Markkanen, Outi: Surupuu, 2004, veistos, puu, 

haavanlehdet, hopea
Belyj, Petr: Saha ja taivas I, 2011, grafiikka, monopypia
Shtapakov, Juri: Protopyypit -sarjasta, 2011, grafiikka, 

monopypia
Bondeson, Nina: Ympäristön vaikutus I–III, 2010, grafiikka, 

litografia
Björkstrand, Eva: Maailmanloppu -sarjasta, 2010, 

grafiikka, silkkipaino
Zettervall, Eva: Baby doc, 2010, grafiikka, sekatekniikka
Öijer, Maya Eizin: Lumpeet, 2012, vedoste, mustevedos
Shvetsov, Petr: Metsän salaisuudet I, 2011, grafiikka, 

kuivaneula
Vasiljeva, Irina: Juna kotiin, 2011, grafiikka, linopirros
Karasik, Mihael: Kunnianosoitus konstruktivismille, 2011, 

grafiikka, litografia
Regan, Tomas: Vartijat, 2012, grafiikka, viivasyövytys

Laamann, Tarrvi: Villin naisen henki, 2010, grafiikka, 
puupiirros

Allik, Peeter: Romanttinen, 2012, grafiikka, linopiirros
Mäetamm, Marko: Muurahaiset III, 2012, grafiikka, 

litografia
Alesmaa, Kadri: Peilissä asiat ovat lähempänä, 2009, 

grafiikka, litografia
Visnap, Jaak: Keittokulttuuri, 2007, grafiikka, litografia
Mylo: Import of All Purpose Household Soap 72 % #30266-95, 

grafiikka, linopiirros, saippua
Pusnitski, Vitali: Aikakone -sarjasta, 2012, vedoste, 

mustevedos
Dietrichson, Espen: Epäilyjä ajassa ja avaruudessa –

sarjasta, 2011, grafiikka, silkkipaino 
Rönkkö, Nastja: The most beautiful thing, 2012, piirustus
Kinnunen, Eila: Kampuksen tuomelta kaakkoon, 2010, 

maalaus, akryyli kankaalle
Kinnunen, Eila: Koirien uimapaikan ranta, 2009, maalaus, 

akryyli, kankaalle
Hannunen, Timo; Aamuyö, 2012, veistos, ruskea graniitti
Suomäki, Pekka: Sinne missä kipu on, 2012, veistos, 

esinekooste
Suomäki, Pekka: Noin joka kahdeskymmenes, 2012 veistos, 

esinekooste
Markkanen, Jyrki: Rata, 2012, veistos, puu, teräs
Holma, Marjatta: Horisontti, 2012, maalaus, öljy kankaalle
Järvelä, Riitta: Punainen ilmapallo, 2012, videoteos
Ruppa, Ulla: Suuri hääkakku II, 2000, grafiikka, puupiirros
Blomqvist, Tuomo: Seinä, 1986, maalaus, akryyli, hiili 
Blomqvist, Tuomo: Kaksiosainen, 1987, maalaus, akryyli, 

teräs
Blomqvist, Tuomo: Säätiö, 1988, sekatekniikka, sinkitty 

pelti, etikkahappo
Blomqvist, Tuomo: Torvi, 1992, sekatekniikka, puu, 

kupari, hartsi ym.
Blomqvist, Tuomo: Helvetin portit, 1986, maalaus, akryyli 

(kaksiosainen)

Alueellinen kokoelmatyö
Taideteosten osalta alueellista kokoelmapoliittista ohjel-
maa alettiin työstää yhdessä Keski-Suomen alueen am-
matillisesti hoidettujen museoiden eli Keuruun Kamanan, 
Keski-Suomen museon, Saarijärven museon, Suomen 
käsityön museon ja Äänekosken taidemuseon kanssa hel-
mikuussa 2012. Mukana olivat kaikki alueen ammatilli-
sesti hoidetut museot, joilla on taidekokoelmia. Yhdessä 
Keski-Suomen museon kokoelmahoitajan Sirpa Suhosen 

ja Suomen käsityön museon kokoelmahoitajan Marjo  
Ahonen-Kolun kanssa kerättiin museoiden taidekokoel-
mien tiedot ja esiteltiin ne Keski-Suomen museoiden tu-
levaisuusfoorumi -iltapäivässä helmikuussa 2012.

Seuraava tapaaminen oli kesäkuussa Äänekosken 
taidemuseossa. Paikalla olivat Keuruun museosta Ritva 
Pulkkinen, Keski-Suomen museosta Sirpa Suhonen, Saa-
rijärven museosta Kari Kotilainen ja Merja Ylioja, Suo-
men käsityön museosta Marjo Ahonen-Kolu ja Äänekos-
ken taidemuseosta Marjo Ahola. Keskustelun aiheena oli 
alueellisen kokoelmapoliittisen ohjelman tavoitteet.

Syyskuussa 2012 Valtion taidemuseon kehittämisyksi-
köstä Kehyksestä tulivat Helka Ketonen ja Eija Liukkonen 
esittelemään Valtakunnallista taidekokoelmakartoitusta ja 
sen seuraavia askelia, jossa myös keskisuomalaiset ovat mu-
kana. Mukana tapaamisessa olivat edustajat kaikista Keski-
Suomen alueen ammatillisesti hoidetuista museoista. Sa-
malla jatkoimme omaa alueellista kokoelmatyötä.
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Kirjasto
Jyväskylän taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjallisuutta, 
joka tukee museon kokoelmien tutkimusta. Painopistealu-
eina on keskisuomalaista taidetta, taidegrafiikkaa ja muse-
on omien kokoelmien taiteilijoita koskeva kirjallisuus. 

Vuonna 2012 kirjaston kartunta koostui lähinnä jul-
kaisuvaihtosopimuksen mukaisista näyttelyjulkaisuista 
sekä alan tutkimuksista. Kirjaston kartunta luetteloidaan 
tietokantaan, jossa oli vuoden 2012 lopussa 7 016 nidettä. 
Kirjoja ovat vuoden mittaan luetteloineet kesätyöntekijä 
ja historian opiskelija Jesse Kananen, taidemuseon siviili-
palvelusmies ja historian opiskelija Jaakko Kuusela ja Jaa-
na Oikari. Museon henkilökunnan lisäksi kirjasto on ollut 
myös muiden tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä. 

Kirjasto sijaitsee taidemuseon toimiston yhteydessä. 
Grafiikkaa ja taidevalokuvaa käsittelevä kirjallisuus siir-
rettiin syyskuun 2012 alusta Grafiikka- ja valokuvakeskus 
Ratamoon, Veturitallinkatu kuuteen.

Kuva-arkisto
Jyväskylän taidemuseon kuva-arkistoon kuuluu noin 
53 395 kuvatallennetta, joista 37 516 on sähköisessä muo-
dossa. Vuonna 2012 tallenteet karttuivat kokoelmien te-
oskuvista ja näyttelydokumentoinnista. Valokuvaajina 

ovat vuoden aikana toimineet työmestari Naoji Ishiyama, 
valokuvaaja Jari Kuskelin sekä valokuvaajaharjoittelijat 
Roope Lahtinen, Veikko Pevgonen ja Anni Soukkala.

Lehtileike- ja asiakirja-arkisto
Arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyttelykoh-
taisesti arkistoitavista asiakirjoista, museopedagogisten 
projektien asiakirjoista sekä lehtileikkeistä. Näyttelyistä 
ja projekteista arkistoidaan lehdistö- ja näyttelytiedotteet, 
lehtikirjoitukset sekä muu kuraattorilta saatava materiaali. 

Lehtileikkeet leikataan arkistoon Keskisuomalaises-
ta, Helsingin Sanomista sekä Suur-Jyväskylän lehdestä. 
Muissa lehdissä ilmestyvä materiaali arkistoidaan mah-
dollisuuksien mukaan. Arkistokokoelmaan kerätään kir-
joituksia, jotka käsittelevät Jyväskylän taiteilijaseuran jä-
seniä, Jyväskylän taidemuseota, taidemuseon toimintaa, 
keskisuomalaista kuvataidetta sekä taidegrafiikkaa ja va-
lokuvataidetta. Vuonna 2012 taidemuseon tietokannassa 
oli 26 150 lehtileikettä. Lehtileikkeiden leikkaaminen ja 
luettelointi siirrettiin taidemuseon näyttelytilan Holvin 
valvojille. Henna Nerg ja Elina Puranen ovat luetteloineet 
lehtileikkeitä tietokantaan.

Suomen Taidegraafikot ry:n asiakirja-arkisto siirret-
tiin Kuvataiteen keskusarkistoon Helsinkiin.

KIRJASTO JA ARKISTO

Lokakuun lopussa 2011 päättyneen Tunne maisema 
-tutkimus-, kirja-, näyttely- ja ympäristökasvatushank-
keen jälkityöstö jatkui vielä vuonna 2012. Samoin jatkui 
yhteistyö toisen päärahoittajan eli Maaseudun Sivistys-
liiton kanssa valtakunnallisen ympäristösivistys-hank-
keen (2010–2016) osalta. Ympäristösivistystoimintaa 
ideoivaan työryhmään kuuluu yliopistojen, tutkijaver-
kostojen, ympäristöhallinnon, taideorganisaatioiden, 
oppilaitosten ja sivistysjärjestöjen edustajia. Jyväskylän 

TUTKIMUS

Professori Martti Häikiö valitsi vuoden museojulkaisun,  
ja suunnittelija Seija Heinänen vastaanotti palkinnon.

taidemuseosta hankkeessa on mukana suunnittelija Seija 
Heinänen.

Syksyllä 2012 päivitettiin ja täydennettiin Tunne 
maisema -tutkimushankkeen pohjalta tehdyn verkko-
näyttelyn tehtäviä sekä tekstejä. Peruskoulun 1–9-luok-
kalaisille suunnatuilta sivuilta löytyy vinkkejä toiminnal-
lisiin tehtäviin ja omatoimiseen työskentelyyn. Samassa 
yhteydessä kokonaisuuteen lisättiin käyttäjien pyynnöstä 
seniori-ikäisten viriketoimintaan sopivia tehtäviä. Tun-
ne maisema tarjoaa mahdollisuuden vaeltaa kahden kul-
takauden taitelijan, Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Ha-
losen, matkassa keskisuomalaisissa maisemissa sekä tu-
tustua suomalaisten nykytaiteilijoiden maisemateoksiin. 
Ääniefektit linnunlaulusta katuporaan tuovat oman aisti-
muksellisen lisänsä katsomiskokemukseen. Tunne maise-
ma -verkkonäyttelyn välityksellä halutaan kiinnittää huo-
miota maisemaan ja elinympäristöön liittyviin kysymyk-
siin sekä ympäristökasvatukseen.

Tehtävien päivityksen ideointiin ja kehittämiseen 
osallistuivat Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen mais-
teriopiskelija Tiina Häkkisen koordinoimana Laukaan 
Haapalan koulu, Uuraisten koulukeskus sekä Uuraisten 
vanhustyönjohtaja Mirja Tupamäki ja toiminnanohjaaja 
Anne Hietikko sekä TaT Sirkka Laitinen. Tunne maisema 
-verkkonäyttely: www.tunnemaisema.fi.

Tunne maisema -kirja valittiin  
Vuoden museojulkaisuksi 2012
Lokakuussa 2012 kantautui taidemuseolle ilouutinen, kun 
museon suunnittelijan Seija Heinäsen ideoima ja Pauline  
von Bonsdorffin ja Virpi Kaukion kanssa toimittama 
Tunne maisema -kirja valittiin Helsingin kirjamessuilla 
vuoden 2012 museojulkaisuksi. Suomen museoliitto on 
järjestänyt joka toinen vuosi museojulkaisukilpailun tar-
koituksenaan tehdä tunnetuksi museoiden korkeatasoista 
julkaisutoimintaa. Esiraati valitsi 43 kirjan joukosta kuusi 
finalistia, joista voittajan valitsi professori Martti Häikiö. 
Valintaperusteluissaan Häikiö totesi, että ”teos on yllätyk-

sellinen ja silmiä avaava, virkistävä ja moniääninen, särmikäs 

ja tyylikäs. Teos problematisoi ja konkretisoi maiseman käsit-

teen. Kokonaisuus on dramaattisen latautunut. Akateeminen 

viisaus yhdistyy sopivasti arkikielen selkeyteen. Kuvailmaisu 

on vaikuttava kannesta lähtien. Erityinen ansio on tuoreiden 

näkökulmien avaaminen maisemakuvauksen jättiläisklassik-

koon Akseli Gallen-Kallelaan.”

Runsaasti kuvitettu ja näyttävä Tunne maisema -kirja 
julkistettiin 15.6.2011. Maahenki Oy:n kustantama ja Jy-

väskylän taidemuseon ja Maaseudun Sivistysliiton julkai-
sema kirja aloitti Jyväskylän taidemuseon julkaisuja -sar-
jan, jonka ensimmäisenä teoksena se ilmestyi. Kuvatoi-
mitus ja ulkoasu: Maria Tjader-Knight / BoringDesign. 
Vertaisarvioitujen artikkeleiden kirjoittajat:
•	maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen, 

Miten Suomi maisemoitui

•	 suunnittelija, FT Seija Heinänen,  
Matkoja maisemaa – Akseli Gallen-Kallela ja Pekka 

Halonen Keski-Suomessa

•	 valokuvaaja, visuaalisen kulttuurin yliopettaja  
Juha Suonpää, Läksin Akselin kannoille -kuvaessee

•	FM Antti Vallius ja FM Karoliina Järvinen,  
Kaiken kansan maisema 

•	 taidekasvatuksen professori Pauline von Bonsdorff, 
Huomioita ihmisen ja ympäristön suhteesta

•	 taidehistorian professori Ville Lukkarinen,  
Paikan haltuunotto kynällä ja siveltimellä

•	 taidehistorian tutkija, FT Hanna Johansson,  
Taiteen luonto ja veden kuvaaminen

•	 tutkimusjohtaja, FT Kirsi Saarikangas,  
Asuinmaiseman moninaiset muistot

•	 ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa, 
Visuaalisesta tilasta omien ajatusten tilaksi – Matti 

Sanaksenahon ja Kain Tapperin Tyhjä tila Saarijärvellä

Maisemapaikka -verkkojulkaisu
Jyväskylän Museopalvelut / Taidemuseo sai vuosina 2010–
2012 Keski-Suomen ELY-keskukselta 24 400 euroa Kaiken 
kansan maisema -ympäristökasvatushankkeeseen, jossa et-
sittiin teknisiä ratkaisuja vuorovaikutteisen nettipalvelun 
toteuttamiseen. Tutkimukseen perustuvassa hankkeessa 
yhteistyökumppanina oli Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja 
kulttuurin tutkimuksen laitos, jossa käynnistettiin 2011 sa-
moja teknisiä ratkaisuja soveltava hanke keskisuomalaisista 
kalliomaalauksista. Yliopiston hankkeen koordinaattorina 
ja sisältötuottajana oli FM Karoliina Järvinen.

Projektin tuloksena syntyi verkkojulkaisu, joka sai 
nimekseen Maisemapaikka (www.tunnemaisema.fi/
maisemapaikka). Sivusto avaa näkökulmia paikkaan, sen 
kulttuuriseen merkitykseen sekä maisemassa tapahtunei-
siin muutoksiin lähtökohtana paikkakohtainen tutkimus-
tieto ja kuva-aineistot. Esimerkeiksi valitut maisema- ja 
kalliomaalaukset toimivat lähtökohtina, jotka määrittävät 
ja rajaavat paikan.

Maisemapaikka esittelee neljä maisemaa, joista yk-
si on kalliomaalausalue ja kolme kuvataitelijoiden maa-

Jaana Oikari

Seija Heinänen
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lauskohteita. Saraakallion kalliomaalausalue on Laukaas-
sa. Taiteilijoiden maisemat ovat Keuruun Huhkojärvellä 
(Akseli Gallen-Kallela, Kullervon kirous, 1897–1899), 
Kuhmoisten Kivikoskella (Pekka Halonen, Kesäurheilua, 
1922) ja Viitasaaren Kymönkoskella (Wilho Sjöström, 
Pilvinen päivä, 1902). Kolmen maisemamaalauksen osal-
ta sisällöntuottajana oli FM Antti Vallius. Sivustolla on 
myös FT Seija Heinäsen kolme artikkelia Pekka Halosen 
ja Akseli Gallen-Kallelan maalausmatkoista Keski-Suo-
meen sekä heidän luontosuhteestaan. Maisemapaikassa 
on tekstien lisäksi noin 200 valokuvaa ja kymmenen ly-
hyttä, nykymaisemaa dokumentoivaa videota. Sivuille on 
mahdollista myös tallentaa kohteisiin liittyviä omia kom-
mentteja, muistoja, kokemuksia ja kuvia. 

Teknisenä asiantuntijana ja verkkojulkaisun toteut-
tajana oli aluksi Mika Nyman Synapse Computing Oy:stä. 
Monia teknisiä ongelmia ja haasteita sisältäneen hank-
keen ja verkkojulkaisun lopullisen käyttöliittymäsuun-
nittelun, visuaalisen ja toiminnallisen suunnittelun sekä 
toteutuksen teki web designer Päivi Hintsanen. Maisema-
paikka valmistui 15.11.2012 ja se liitettiin samalle alustalle 
kuin Jyväskylän taidemuseon Tunne maisema -verkko-
näyttely. Molemmat verkkojulkaisut yllyttävät tutustu-
maan maisemiin, luontoon ja ympäristössä tapahtuviin 
muutoksiin kuvataiteen näkökulmasta.

Maisemapaikka-hankkeen ohjausryhmään kuuluivat 
vuonna 2012 taidehistorian professori Heikki Hanka Jyväs-
kylän yliopistosta, museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippa-
linna ja suunnittelija Seija Heinänen Jyväskylän taidemuse-
osta sekä luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen ja tarkasta-
ja Mirja Liimatainen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. 

Yhteistyö kulttuuriluotsien kanssa
Yhteisöllisen Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyprosessin 
jälkeen päätettiin kokemukset koota julkaisun muotoon 
keväällä 2012. Julkaisun tekeminen oli samalla luotsien 
ja museon henkilökunnan yhteistyöprosessin jälkityös-
töä, johon osallistui samoja henkilöitä, jotka olivat olleet 
suunnittelemassa ja tekemässä kyseistä näyttelyä ja siihen 
liittyvää oheisohjelmaa. Luotseista julkaisutyöryhmään 
kuuluivat Jorma Aaltonen, Pirkko Rissanen, Sirkku Su-
vikorpi ja Pilvi Tuomainen sekä kulttuuriluotsikoordi-
naattori Hanne Laitinen ja suunnittelija Seija Heinänen 
taidemuseosta. Verkkojulkaisu sisältää kulttuuriluotsien 
ja Jyväskylän taidemuseon henkilökunnan lyhyitä artik-
keleita näyttelyprosessista ja museon kokoelmista: www.
jyvaskyla.fi/taidemuseo/nayttelyt/2012/ag0212/julkaisu.

Yhteistyö kulttuuriluotsien kanssa jatkui loppusyk-
systä, jolloin innokkaiden luotsien joukosta valittiin viisi 
ympäristö- ja luontoasioista kiinnostunutta vapaaehtoista 
mukaan kymmenen kuukautta kestävään ympäristöluot-
sikokeiluun. Pilottihankkeen tarkoituksena on ideoida, 
suunnitella ja toteuttaa ympäristöluotsauksia testiryh-
mien kanssa. Teemoiksi valikoitui mm. metsäluonnon 
käyttö, ympäristöpoliittinen vaikuttaminen, kotiseudun 
tunteminen sekä yhteisöllisyys identiteetin luojana. Ym-
päristöluotsikokeilun tulokset ja kokemukset toimivat 
esimerkinluonteisena materiaalina Maaseudun Sivistys-
liitossa suunnitteilla olevassa valtakunnallisessa ympäris-
töluotsitoiminnassa. Jyväskylän taidemuseon pilottipro-
jektin vetäjänä on Seija Heinänen ja ympäristöluotseina 
Anu Jurvanen, Maija Laitaharju, Marita Riikonen, Pauli 
Puttonen ja Helena Ratinen. Ympäristöluotsit tekevät 
tiivistä yhteistyötä kulttuuriluotsikoordinaattori Hanne 
Laitisen kanssa. Kokeilun yhtenä lähtökohtana on luoda 
yhteistyöverkostoja ympäristöön ja luontoon liittyvien 
järjestöjen, yhdistysten, viranomaisten ja muiden alan toi-
mijoiden kanssa.

Opinnäytetyöt
Vuonna 2012 oli tekeillä kolme opinnäytetyötä Jyväskylän 
taidemuseoon ja keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liit-
tyvistä aiheista: taidehistorian pro gradu ja kandidaatin-
työ sekä kuvataidekasvatuksen pro gradu. Vuoden aikana 
valmistui kuvataidekasvatuksen opiskelija Tiina Häkkisen 
opinnäytetöinään Lapin yliopistoon tekemä Ootko maise-
missa -verkko-opetusmateriaaliprojekti, joka perustui tai-
demuseon Tunne maisema -verkkonäyttelyyn sekä Mei-
dän maisemissa -yhteisötaideprojektiin, jonka Tiina Häk-
kinen toteutti yhdessä Uuraisten 8.-luokkien valinnaisen 
kuvataideryhmän ja paikallisen palvelukeskus Kuukanko-
din kanssa. Nuoret keskustelivat vanhusten kanssa heille 
tärkeistä maisemista. Vanhukset kuvailivat mieleen painu-
neet maisemat ja oppilaat maalasivat ne kertomusten poh-
jalta. Vanhukset saivat valmiit työt itselleen.

Tutkimushankkeista
Laajan ja monivuotisen maisematutkimushankkeen pää-
tyttyä on aloitettu uusien, tutkimukseen perustuvien ja 
keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyvien näyttelytee-
mojen kartoitus ja arkistoaineistojen läpikäynti Kuvatai-
teen keskusarkistossa. On aloitettu myös Akseli Gallen-
Kallelan ja Pekka Halosen tutkimusaineiston jäsentely uu-
siksi näyttelyteemoiksi.

Vuoteen 2013 jatkuvan sopimuskauden loppuun asete-
tut alueellisen toiminnan päätavoitteet ovat: alueellisen 
kokoelmatyön vahvistaminen, alueellinen verkostoitu-
minen ja yhteistyön syventäminen maakunnallisten toi-
mijoiden kanssa sekä alueen kuvataiteen tunnettuuden ja 
saavutettavuuden edistäminen. Käytännössä alueellinen 
toiminta on integroitu kiinteäksi osaksi museon muuta 
toimintaa.

Alueellisen kokoelmatyön vahvistaminen on jat-
kunut paitsi Jyväskylän taidemuseon museokokoelman 
koostamisena sekä siihen liittyvänä näyttelyhankkee-
na, mutta myös alueen museoiden kokoelmista vastaa-
van henkilöstön tapaamisina, joiden tavoitteena on ollut 
kartoittaa alueellisia kokoelmia ja alkuvaiheessa erityi-
sesti taidekokoelmia. Alueellisia kokoelmatapaamisia on 
järjestetty kokoelmatyöpajana 14.2. sekä 4.10. valtakun-
nallisen taidekokoelmaprojektin Keski-Suomen pilotin 
käynnistämispalaverina. Jälkimmäiseen osallistui alueen 
museoiden kokoelmahenkilöstöä ja johtajia sekä Valtion 
taidemuseon kehittämisyksikön Kehyksen edustajina Eija 
Liukkonen ja Helka Ketonen. Pilotti toteutetaan vuosina 
2013–2014.  

Alueellista verkostoitumista ja yhteistyön syven-
tämistä jatkettiin alueen museoiden kolmannessa Tu-
levaisuusfoorumissa, joka järjestettiin 28.3.2012 Keski-
Suomen museon auditoriossa. Foorumin erityisteemana 
olivat osallistavat menetelmät museotyössä. Tilaisuudes-
sa kansainvälistä asiantuntijuutta edusti museologi Peter 
van Mensch esityksellään Participating turn in mu-

seology. Foorumin muut aiheet käsittelivät alueen muse-
oiden kokoelmia ja Museo 2015 -kokonaisarkkitehtuuria. 

Keskisuomalaista kuvataidetta esiteltiin vuoden aika-
na kahdessa päänäyttelyssä: Kirsi Tapperin puuveistoksia 
nähtiin kevätkaudella ja syyskaudella oli esillä Outi Mark-
kasen, Jyrki Markkasen ja Riitta Järvelän teoksia ja instal-
laatioita erityisesti lapsille suunnatussa yhteisnäyttelyssä 
Kuplakino – Niittyateljee – Peilisali. Galleria Ratamossa 
oli esillä Ulla Rupan (Ulla Virta) takautuva näyttely En-
nennäkemättömiä. Yhteistyössä alueen museoiden ja ku-
vataiteen muiden toimijoiden kanssa julkaistiin yhteisesi-
te alueen kesäkauden näyttelyistä.

Palveluita museon seinien ulkopuolelle on suun-
nattu kahtena uutena verkkosivustona: Tunne maisema 
-näyttely- ja tutkimushanke on jatkanut eloaan näyttelyn 
ja kirjan julkaisun jälkeen samannimisenä verkkosivus-
tona, joka sisältää myös koululaisille ja seniori-ikäisille 
suunnattuja tehtäviä. Kaiken kansan maisema -ympäris-
tökasvatushankkeen tuloksena syntyi monien vaiheiden 
jälkeen verkkojulkaisu Maisemapaikka.

Jyväskylän kaupungin kiinteistöjen ja yleisten alu-
eiden taidetyöryhmä toimii Tilapalvelun ja Kaupunkira-
kennepalveluiden asiantuntijaelimenä taidehankintoja 
koskevissa kysymyksissä. Taidemuseosta mukana olivat 
museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna työryhmän 
puheenjohtajana ja kokoelmista vastaava amanuenssi Jaa-
na Oikari. Julkisen taiteen toteuttamistapoja ja mahdolli-
suuksia käsitellyt seminaari järjestettiin 3.5. yhteistyössä 
Keski-Suomen taidetoimikunnan, Kaupunkirakennepal-
veluiden ja Tilapalvelun kanssa. 

Taidetyöryhmän keskeisenä tehtävänä oli Äijälän-
rannan asuntomessualueen kutsukilpailujen käynnistämi-
nen ja järjestäminen. Kilpailut julkistettiin tammikuussa 
ja voittajat valittiin elokuussa. Pääveistoksen osalta kil-
pailuun oli kutsuttu neljä taiteilijaa, joista yksi oli kes-
kisuomalainen, Jaakko Valo. Rantaraitin veistoskilpai-
luun kutsuttiin kolme taiteilijaa, joista yksi oli lähtöisin 
Keski-Suomesta, Elisa Lientola. Kilpailun voittivat Janne 
Virkkunen (pääteos) ja Elisa Lientola. Kilpailuun jätetyt 
ehdotukset olivat esillä Jyväskylän kaupunginkirjastossa 
syyskuussa. Tilaaja valitsi teosten toteuttajiksi pääveistok-
sen osalta kilpailussa toiseksi sijoittuneen Pekka Jylhän ja 
Rantaraitin teoksen osalta Elisa Lientolan.

Jaana Oikari ja Päivimarjut Raippalinna ovat osallis-
tuneet peruskorjattavan kaupungintalon kaluste- ja tai-
detyöryhmän toimintaan. Amanuenssi Leena Lokka on 
kuulunut Kuokkalan kirkon taidetyöryhmään.

ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA
Päivimarjut Raippalinna
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Merkittävä osa Grafiikkakeskuksen henkilökunnan työ-
panoksesta meni muuton suunnitteluun ja toteuttami-
seen. Elokuun lopussa Jyväskylän Grafiikkakeskus, Luo-
van valokuvauksen keskus ja Galleria Harmonia muut-
tivat vierashuonetta lukuun ottamatta Halosen talosta 
uusiin tiloihin vanhoihin Veturitalleihin, Veturitallinka-
tu kuuteen, minkä vuoksi vanha grafiikan paja oli suljet-
tuna kahden viikon ajan. Muuton yhteydessä keskuksen 
nimi muuttui Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamoksi. 
Keskuksen toimijoina jatkoivat entiseen tapaan grafiikan 
osalta Jyväskylän taidemuseo ja valokuvan osalta Luovan 
valokuvauksen keskus ry. 

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamon uudet verk-
kosivut suunnitteli Päivi Hintsanen. Luovan valoku-
vauksen keskuksen kanssa järjestettiin logokilpailu, jon-
ka voitti helsinkiläinen Stephanie Lindström. Jyväskylän 
ammattiopiston opiskelija Sanna Saari teki oppityönään 

Ratamon toimintaa esittelevän runsaan kolmen minuutin 
pituisen videon. Lisäksi hän teki 12 minuutin pituisen tai-
teilijavideon, jossa haastatellaan kolmea keskuksessa työs-
kentelevää graafikkoa: Tuomas Hallivuota, Naoji Ishiya-
maa ja Ulla Ruppaa.  

Syyskuun alusta toimintansa aloittanut keskus on 
pinta-alaltaan (545 m2) aikaisempaa pienempi. Toisaalta 
gallerian pinta-ala kasvoi. Suurin muutos työpajatilojen 
osalta oli erillisen kurssitilan saaminen, joka mahdollistaa 
jatkossa kurssitoiminnan ja pajan yksityiskäytön saman-
aikaisuuden. Muuttoa varten keskus sai erillisrahoitusta 
(60 000 euroa), jonka avulla grafiikan pajan ja gallerian 
kalustus pystyttiin uudistamaan lähes kokonaan. Galleria 
Ratamoon hankittiin mm. uudet energiaa säästävät led-
valaisimet.   

Veturitallit on yksityisen Luovan toiminnan keskuk-
sen omistuksessa. Samassa rakennuksessa on myös Jyväs-

GRAFIIKKAKESKUS JA  
GRAFIIKKA- JA VALOKUVA-
KESKUS RATAMO

kylän nuorisopalveluiden tiloja, Kulttuuriklubi Siperia ja 
Kiskoklubi. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on al-
kanut tiiviinä. Yhdessä järjestettiin syksyn aikana mm. 
Kulttuurisuunnistuspäivä syyskuussa sekä koko raken-
nuksen viralliset avajaiset ja Veturitallit vislaa -tapahtuma 
marraskuussa. Kuukausittain järjestettiin myös yhteisiä 
talopalavereita.

Näyttelyt
Gallerioissa pidettiin vuoden aikana yhteensä 9 näyttelyä, 
joista Jyväskylän taidemuseo järjesti poikkeuksellisesti 
vain kolme ja Luovan valokuvauksen keskus (LVK) kuusi 
näyttelyä. Grafiikkanäyttelyissä esiteltiin gallerian näyt-
telypolitiikan mukaisesti sekä paikallista, valtakunnallis-
ta että kansainvälistä grafiikkaa. Päänäyttely oli Graphica 
Creativa ’12 – Naapurit -triennaaliin kuulunut Viron tai-
teen osuus. Valtakunnallista grafiikkaa edusti Tuula Leh-
tinen ja paikallista Ulla Ruppa.  

Jukka Partanen

Tuomas Hallivuo on yksi 
uudella grafiikanpajalla 
työskentelevistä taiteilijoista.
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Galleria Harmonia  
12.1.–5.2.  
Iris-Lilja Kuosmanen: Suoja (LVK)

9.2.–4.3.  
Kalle Björklid: In Concert (LVK)

8.3.–1.4.  
Tristan Trefoil: Herbarium 

Janne Körkkö: Moments (LVK)

5.4.–29.4.  
Keski-Suomen valokuvataiteen 10. aluenäyttely (LVK)

5.5.–9.9. 
Graphica Creativa ’12 – Naapurit (Viro)

Galleria Ratamo
4.9.–30.9.   
Marja Pirilä: Sisäiset maisemat & Milavida (LVK)

4.10.–28.10. 
Ulla Ruppa (Virta): Ennennäkemättömiä 

Ulla Ruppa (entinen Virta) on jyväskyläläisen grafiikan 
uranuurtaja, joka on työskennellyt Jyväskylän Grafiik-
kakeskuksen grafiikan pajalla sen perustamisesta lähtien 
1980-luvun alussa. Pajan muutto uusiin tiloihin vanhoille 
Veturitalleille merkitsi taiteilijalle jonkinlaista inventaa-
riota menneeseen. Käytyään läpi vedoslaatikoitaan, sieltä 
paljastui teoksia vuosien takaa, jotka olivat olleet osittain 
jo unohduksissa ja joista monet eivät ole koskaan olleet 
esillä missään tai ainakaan kotikaupungissa Jyväskylässä.

Ennennäkemättömiä on siis eräänlainen retrospek-
tiivinen näyttely, jossa on esillä Rupan teoksia 1980-lu-
vun alusta lähtien. Vanhimmat työt ovat linopiirroksia 
ja litografioita. Puupiirroksia hän ryhtyi tekemään vasta 
1980-luvun puolivälistä lähtien. Ihmisenä oleminen ja 
erityisesti naiseus on aina inspiroinut Ullaa. Eläinrakkaa-
na ihmisenä aiheita on löytynyt myös läheltä, omista koti-
eläimistä kuten koirista, kanoista, kukoista, kaneista, lam-
paista, vuohipukeista ja papukaijoista ja muista linnuista.

3.11.–9.12.  
Niina Vatanen: Harmaa päiväkirja

Juhana Moisander ja Kristiina Karsten: 

Puutarhassa -videoinstallaatio (LVK) 
Näyttely liittyi Maassa taivaassa -tapahtumaan

3.12.2012–6.1.2013 
Tuula Lehtinen: Latest Harvest  

Jalo Porkkala: Köyhä dagerrotyyppi (LVK)
Tamperelainen Tuula Lehtinen liikkuu taiteessaan va-
paasti eri ilmaisumuotojen ja tekniikoiden välillä. Hän 
on tehnyt paitsi grafiikkaa ja maalauksia myös mosaiik-
kiteoksia sekä grafiikkaa ja posliinia yhdistävää taidetta. 
Tuula Lehtinen yhdistelee teoksiinsa piirteitä monista eri 
lähteistä. Hän arvostaa käsityöläisyyttä ja haluaa yhdistel-
lä erilaisia tekniikoita keskenään. Hän käyttää teoksissaan 
elementtejä, jotka yleisemmin mielletään kotien korista-
miseen liittyviksi. Teoksissa on muun muassa aiheita äi-
din keittokirjasta, katkelmia kirjeistä, kuvia vanhoista 
kartoista ja valokuvista. Tärkeää on kauneuden ja esteetti-
syyden vaikutelma.

Ratamon näyttelyssä oli esillä edellä mainitun tyylistä 
romanttista värigrafiikkaa, mm. Viipurissa Salmelan tai-
teilijaresidenssissä vietetyn ajan pohjalta syntyneitä teok-
sia sekä aivan uusia, suurikokoisia ja väriskaalaltaan lähes 
minimaalisia vedoksia, joissa taiteilija yhdistää digitaalista 
kuvaa ja perinteistä kuivaneulatekniikkaa. Lehtisen mu-
kaan hänellä oli nyt tarve pelkistää ilmaisuaan, jota myös 
tukee teosten iso koko. Suuren koon on mahdollistanut 
uuden väriprintterin hankinta.

Näyttelyt muualla
Helmikuu 2012

4 printmakers from Finland (invited) 

Taft Hall, St. Mark’s School, Massachusetts, USA 
Jyväskylän Grafiikkakeskuksen taiteilijat Naoji Ishiyama, 
Elli Manninen, Ulla Virta ja Tuomas Hallivuo

4.–27.5.2012 Höyry-galleria, Korpilahti

Taidetta, haittaakse? 

Jyväskylän Grafiikkakeskuksen taiteilijoita; Tuomas Hal-
livuo, Naoji Ishiyama, Jonna Jantunen, Emma Lappalai-
nen, Elli Manninen, Jyrki Markkanen, Rita Vargas, Ulla 
Virta ja Iana Vulpe  

22.9.2012–13.1.2013 

INNOSTAA/INSPIRE Connections North 

Mercer Art Gallery, Harrogate, Englanti
Näyttely liittyi Connections North -residenssiprojektiin, 
johon osallistui neljä jyväskyläläistä ja neljä pohjoisyork-
shirelaista taiteilijaa. Ratamon graafikoista mukana olivat 
Naoji Ishiyama ja Aino-Kaarina Pajari.

Kurssit ja työpajat
Vuoden aikana Grafiikan pajalla järjestettiin yhteensä 10 
kurssia ja työpajaa, joiden järjestäjinä toimivat Jyväskylän 
kansalaisopisto, Höyry-galleria ja Live Herring ry. yhteis-
työssä taidemuseon kanssa. Suurin osa tunneista pidettiin 
iltaisin. Kursseille osallistui yhteensä 128 oppilasta. Kurs-
sipäivien yhteismäärä oli 126.  
•	 10.1.–3.4. tiistaisin 18–20.30 Jyväskylän kansalaisopis-

to, Carborundum, ohjaajana Aino-Kaarina Pajari
•	 11.1.–4.4. keskiviikkoisin 18–20.30 Jyväskylän kan-

salaisopisto, Taidegrafiikan kohopainomenetelmät, 
ohjaajana Tuomas Hallivuo

•	 12.1–12.4. torstaisin 18–20.30 Jyväskylän kansalais-
opisto, Taidegrafiikan syväpainomenetelmät, ohjaajana 
Jyrki Markkanen

•	Grafiikkakeskus ja Höyry-galleria järjestivät grafiikan 
työpajan Korpilahdella Höyry-galleriassa 18.5. Ohjaaja-
na toimi taidegraafikko Jonna Jantunen.

•	 3.9.–26.11. maanantaisin klo 13–15.30 Jyväskylän kan-
salaisopiston päiväryhmä, ohjaajana Jonna Jantunen

•	 4.9.–27.11. tiistaisin klo 18–20.30 Jyväskylän kansalais-
opisto, Carborundum, ohjaajana Aino-Kaarina Pajari

•	 5.9.–28.11. keskiviikkoisin 18–20.30 Jyväskylän kan-
salaisopisto, Taidegrafiikan kohopainomenetelmät, 
ohjaajana Tuomas Hallivuo

•	 6.9.–29.11. torstaisin 18–20.30 Jyväskylän kansalais-
opisto, Taidegrafiikan syväpainomenetelmät, ohjaajana 
Jyrki Markkanen

•	 pe 28.9. klo 17–20 ja la 29.9. klo 12–17 Pätkiä – Lyhä-
reitä läheltä -projektiin liittyvä lyhytelokuvatyöpaja 

Grafiikan paja
Vuoden aikana grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä 27 
taiteilijaa ja harrastajaa, joista vuosikäyttäjiä oli 15. Pajaa 
vuokrattiin joko päiväksi, viikoksi tai vuodeksi. Paja oli 
käyttäjien ympärivuorokautisessa käytössä. 

Ulkomaiset taiteilijavieraat
Joseph Herbelin (Ranska) 31.8.–19.9.
Pierre Brunet (Ranska) 31.8.–11.9.

Taiteilijaresidenssi
Marraskuun ajan Ratamossa työskenteli amerikanirlanti-
lainen taidegraafikko Conall Cary. Ratamon vuoden 2012 
taiteilijaresidenssiin tuli ennätysmäärä, yhteensä 107 ha-
kemusta 39 maasta. Eniten hakemuksia tuli Isosta-Bri-
tanniasta (18), USAsta (12), Kanadasta (7) ja Saksasta (6). 

Euroopan maista edustettuina ovat lisäksi Makedonia, 
Ranska, Irlanti, Turkki, Italia, Puola, Alankomaat, Serbia, 
Unkari, Latvia, Ukraina, Kroatia, Itävalta, Venäjä, Tans-
ka, Montenegro, Kreikka, Belgia, Slovenia, Norja, Sveitsi, 
Portugal, Romania ja Tsekin tasavalta. Euroopan ulko-
puolelta hakemuksia tuli lisäksi Kiinasta, Filippiineiltä, 
Iranista, Intiasta, Japanista, Pakistanista, Nepalista, Aust-
raliasta, Israelista, Indonesiasta ja Taiwanista.

Vierashuoneisto
Vierashuoneisto oli vilkkaassa käytössä. Pajan vierailevi-
en taiteilijoiden lisäksi vierashuoneistoa käytettiin taide-
museon vieraiden majoittamiseen. Sitä vuokrattiin myös 
muiden kulttuurialan toimijoiden vieraille. 

Ryhmävierailut
Vuoden aikana Grafiikkakeskukseen tai Galleria Harmo-
nian näyttelyihin kävi tutustumassa 41 ryhmää. Vierai-
luun kuului yleensä näyttelyopastus, mutta usein myös 
tutustuminen keskuksen tiloihin ja toimintoihin. Samalla 
tutustuttiin grafiikan eri menetelmiin.

Yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat
Taidemuseo järjesti Galleria Harmoniassa/Ratamossa 
kolmet näyttelyn avajaiset. Lisäksi Jyväskylän opiskelija-
kameraseura ja Jyväskylän Kameraseura järjestivät näyt-
telytiloissa kuvailtoja kerran kuukaudessa. 

30.9. klo 12–16 Kulttuurisuunnistus Veturitalleilla 
yhteistyössä Nuorisopalveluiden ja Kulttuuriklubi Siperi-
an kanssa, avoimet ovet koko talossa 

8.11. klo 18–21 Veturitallien viralliset avajaiset. Ava-
jaispuheen piti kaupunginjohtaja Markku Andersson. Ta-
lon toimijoiden esittäytymisen jälkeen vuorossa oli kah-
vitarjoilua ja vapaata tutustumista Veturitallien tiloihin 
sekä nuorten musiikki- ja teatteriesitykset. 

9.11. klo 11–23 Veturitallit Vislaa -tapahtumapäivä 
yhteistyössä Nuorisopalveluiden ja Kulttuuriklubi Sipe-
rian kanssa, avoimet ovet koko talossa, klo 15.30–16.30 
työnäytös ja taiteilijatapaaminen Ratamossa: työmestari 
Naoji Ishiyama ja residenssitaiteilija Conall Cary (Irlanti)

23.11. klo 16.30 Taiteilijatapaaminen. Ratamon resi-
denssitaiteilija Conall Cary esitteli teoksiaan ja kertoi ko-
kemuksistaan Jyväskylässä.
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HALLINTO  
JA TALOUS

TALOUS  
(EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toimintatulot 57 300 63 756 42 336 40 629 92 160 97 381 92 322 123 189 170 370 150 158

Pääsymaksut 7 501 5 057 8 328 6 123 5 440 5 064 4 100 9 620 14 566 5 920

Muut tuotot 28 148 15 368 25 155 21 448 41 127 55 980 62 346 57 937 61 989 63 079

Tuet ja  
avustukset 21 651 43 331 8 853 13 059 45 593 36 337 25 876 55 632 93 815 81 159

Toimintamenot 865 500 862 786 863 410 903 262 970 206 1 037 942 1 129 703 1 201 648 1 285 400 1 332 557

Henkilöstö-
menot 398 196 387 874 414 420 461 767 486 628 559 758 575 420 626 102 640 043 658 520

Palvelut, aineet, 
muut 210 401 202 612 195 162 226 941 240 017 218 387 273 408 284 308 313 725 311 516

Vuokrat 256 903 272 300 253 828 214 554 243 561 259 797 280 875 291 238 331 632 362 521

Toimintakate 808 200 799 030 821 074 862 632 878 046 940 560 1 037 381 1 078 459 1 115 030 1 182 399

TILAT

Jyväskylän taidemuseo

Jyväskylän taidemuseo on osa Jyväskylän kaupungin mu-
seopalveluja, johon kuuluvat myös Keski-Suomen museo 
ja Suomen käsityön museo. Museopalveluita johtaa mu-
seotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna, joka toimii 
samalla Jyväskylän taidemuseon johtajana. Museotoimen-
johtajan ollessa estyneenä sijaisena on toiminut Suomen 
käsityön museon johtaja Simo Kotilainen ja Jyväskylän 
taidemuseon johtajan sijaisena intendentti Jukka Parta-
nen.

Talousarvion mukainen Museopalveluiden yhteen-
laskettu toimintakate oli 3 941 358 euroa.

Jyväskylän taidemuseon toiminta sijoittuu neljään eri 
kohteeseen:
Tietotalo, toimistotilat, Kilpisenkatu 1, 2. krs
Holvi, vaihtuvat näyttelyt, Kauppakatu 23
Grafiikkakeskus, Hannikaisenkatu 39, 1.9. lähtien Gra-

fiikka- ja valokuvakeskus Ratamo, Veturitallinkatu 6
Kokoelmakeskus, säilytystiloja, museomestarin työtilat

Joulukuussa aloitettiin aulatilojen remontti. Uuden 
aulan suunnitteli sisustusarkkitehti Simo Heikkilä. En-
simmäisessä vaiheessa purettiin aulaa kaventanut irtosei-
nä, asennettiin kaksi väliseinää sekä  museokaupan kah-
deksan myyntipöytää. Väliseinät ja myyntipöydät valmis-
tivat yhteistyössä Muuratpuu Pohjonen Oy ja EV-Metalli 
Ky. Myyntipöytien prototyyppi valmistui joulukuun lo-
pulla, varsinaiset myyntipöydät tammikuussa 2013. 

Vakinainen henkilökunta 2012
Päivimarjut Raippalinna, museotoimenjohtaja
Tiina Ekosaari, museonvalvoja, osa-aikainen, 1.9. alkaen
Seija Heinänen, suunnittelija 
Naoji Ishiyama, työmestari 
Paula Jurvelin, museoassistentti 
Jarkko Kaunismäki, museomestari
Sari Koskinen, museonvalvoja, osa-aikainen, 1.6. alkaen
Sanna Lahti, museonvalvoja, osa-aikainen, 2.6. alkaen
Jaana Oikari, amanuenssi 
Jukka Partanen, intendentti 
Raija Partanen, amanuenssi (työlomalla) 
Anna-Leena Pesonen, museoassistentti 
Elina Puranen, museonvalvoja
Sirpa Turpeinen, museolehtori 
Pia Vasama, hallintosihteeri

Sijaiset ja tilapäinen henkilökunta
Ulla Aatinen, taideohjaaja 2.7.–22.7.
Jonna Jantunen, taideohjaaja 31.10. saakka
Heli Kalliola, museonvalvoja, osa-aikatyön sijainen 2.7. alkaen
Jesse Kananen, kesätyöntekijä 4.6.–3.7.
Anssi Kantonen, tekninen avustaja 20.2.–18.5. ja 27.8.–26.9.
Jari Kuskelin, valokuvaaja 
Jaakko Kuusela, siviilipalvelusmies 29.10. alkaen
Leena Lokka, ts. amanuenssi
Kirsi Nousiainen, restauroija 7.5.–6.6.
Satu Rantala, konservaattori 1.2.–30.3.
Tuula Rautio, kulttuurituottaja 23.4.–21.6. ja 1.8.–31.12.2012
Jani Suontausta, siviilipalvelusmies 23.3. saakka
Juhani Rinta-aho, siviilipalvelusmies 26.3.–28.10.

Museologian harjoittelijat (180 tuntia)
Riikka Javanainen, 9.1.–17.2.
Sanna Klemetti, 13.8.–21.9.
Jaakko Kuusela, 16.4.–25.5.
Elisa Lindell, 17.9.–21.9. ja 1.10.–2.11.
Piia Pietarinen, 23.4.–31.5.
Maija Roininen, 4.6.–13.7.

Työssäoppijat
Laura Annala, 9.1.–9.3. JY/puheviestintä
Elaheh Goli, 5.3.–16.3. Alkio-opisto/valtio- ja 
yhteiskuntatieteellinen linja
Taru Kannel, 26.10.–14.12. Humak/Jyväskylän kampus
Siina Kovanen, 4.6.–29.6. Mikkelin amk/kultuurituotannon ko.
Katri Leskinen, 9.1.–23.3. Jamk/matkailun ko.
Veikko Pevgonen, 14.3.–8.4. Jao/Petäjävesi
Oinonen Satu, 22.10.–7.12. Jao/Jämsä/nuorison. ja vapaa-ajan 
ohjaajan pt

Tomas Ojapelto, 22.10.–7.12. Humak/Jyväskylän kampus
Sanni Saari, 24.9.–23.11. Jao/av-viestintä
Jussi Virtanen, 10.4.–29.6. Tampereen amk/liiketalous ja 
markkinointi

Muut harjoittelijat
Roope Lahtinen, 2.5.–1.7., 1.9.–2.10. työelämävalmennus
Henna Nerg, 1.11.2011–30.4.2012 työelämävalmennus
Veikko Pevgonen, 10.10.2012–9.2.2013 työharjoittelu
Joanna Nättinen, 2.11.2012–30.4.2013 työharjoittelu
Janita Oinonen, 6.8.2012–5.2.2013 työharjoittelu
Heini Sipilä, 22.8.2012–5.1.2013 työharjoittelu
Iida Sirviö, 5.3.–4.5. työharjoittelu  
Natasha Sotti, 1.12.2011–29.2.2012 työelämävalmennus
Anni Soukkala, 15.3.–20.5. työelämävalmennus

Taide- ja työpajaohjaajat
Katja Holopainen, Riitta Järvelä, Heli Kalliola, Sanna Lahti, 
Jyrki Markkanen, Outi Markkanen, Tiia Savelius

Muut
Tuomo Blomqvist, asiantuntija
Hannu Castrén, asiantuntija
Satu Grönroos, kirjailija
Tuomas Hallivuo, asiantuntija, tekninen avustaja
Paula Hotti, kielenkääntäjä
Sakurako Ishiyama, muusikko
Riitta Järvelä, taiteilija
Aino Kajaniemi, taiteilija
Kari Kantonen, muusikko
Arja Karppinen-Rekola, taiteilija
Terjo Kiljunen, tekninen avustaja
Sanna Klemetti, muusikko
Kaarina Koski, luennoitsija
Jyrki Markkanen, taiteilija
Outi Markkanen taiteilija
Joonas Mustalahti, muusikko
Riikka Notkola, luennoitsija
Veikko Pevgonen, tekninen avustaja
Piia Pietarinen, museonvalvoja
Anna Ruth, kielenkääntäjä
Juhani Saksio, muusikko
Natasha Sotti, graafinen suunnittelija
Kirsi Tapper, taiteilija, taideohjaaja
Suvi Uura, muusikko
Seppo Uuranmäki, taiteilija
Jaakko Valo, taiteilija
Iana Vulpe, videokuvaaja, taideohjaaja 

Pia Vasama Pia Vasama
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Opetus ja luennot 
Seija Heinänen, Jyväskylän yliopiston Tohtorit työelä-
mään -hankkeen opiskelijaryhmälle oman työnkuvan 
esittely 25.10. Jyväskylä.

Sirpa Turpeinen, Museopedagogiikan luennot ja opin-
tokäynti Museo ja yleisö -kurssilla Jyväskylän yliopiston 
museologian perusopinnot. 21.2., 26.2 ja 28.2. Jyväskylä.

Luento Asiakkaasta osalliseksi Kohtaamispaikkana museo 
-seminaarissa Emmassa. Järjestäjänä  Helinä Rautavaaran 
museo. 11.12. Espoo.

Asiantuntija Kulttuuriaitan taidekasvatustyöryhmässä.

Galleria Glorian ohjausryhmä. 

Osallistuminen ja koulutus 
Teemapäivät. Valtion taidemuseo. 17.2. Helsinki. Sirpa 
Turpeinen

Korotettua valtionosuutta saavien museoiden kokous. 
Museovirasto. 13.3. Helsinki. Päivimarjut Raippalinna

Palvelumuotoilukoulutus. 19.3. Jyväskylä. Paula Jurvelin, 
Leena Lokka, Anna-Leena Pesonen, Sirpa Turpeinen

Keski-Suomen museoiden III museofoorumi. 28.3. Jy-
väskylä, Päivimarjut Raippalinna, Sirpa Turpeinen, Seija 
Heinänen, Anna-Leena Pesonen, Jukka Partanen.

Aluetaidemuseoiden johtajien kokous. Valtion taidemuseo, 
Kehittämisyksikkö Kehys. 19.4. Helsinki. Jukka Partanen.

Julkisen taiteen seminaari. Jyväskylän taidemuseo, Keski-
Suomen taidetoimikunta, Kaupunkirakennepalvelut, Ti-
lapalvelut. Jyväskylä 3.5. Päivimarjut Raippalinna, Jaana 
Oikari

Prints Related – painettu kuva nykytaiteessa. Kansainvä-
linen taidegrafiikkaseminaari 5.–6.5. Helsinki. Jukka Par-
tanen, Anna-Leena Pesonen, Naoji Ishiyama

Valtakunnalliset museopäivät. Museotoiminnan mittarit, 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen mittaaminen. Suo-
men museoliiton 89. vuosikokous. Suomen museoliitto. 
9.–10.5. Joensuu. Päivimarjut Raippalinna

On the Outskirts of Art: Artistic Practices in Public Spaces  
-symposium. Jyväskylän yliopisto. 6.6. Jyväskylä. Seija 
Heinänen
 
Näyttelytekniikka. Suomen museoliitto. 14.–15.6. Mänt-
tä. Jarkko Kaunismäki

Taidekuvan äärellä – johdatus selkokieliseen kirjoittami-
seen ja vuorovaikutukseen. Jyväskylän kaupungin museo-
toimi / Satu Itkonen, koulutus ja työpaja 24.9. Jyväskylä. 
Seija Heinänen

Aluetaidemuseoiden johtajien kokous. Valtion taidemu-
seo, Kehittämisyksikkö Kehys. 25.10. Helsinki. Päivimar-
jut Raippalinna

Hyvinvointia työstä -seminaari. Jyväskylän kaupunki, 
Keski-Suomen liitto. 23.11. Jyväskylä. Päivimarjut Raip-
palinna

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 
JA KOULUTUS

Näyttelyihin liittyvät yleisötilaisuudet
Jaana Partanen, Mielen alkemiaa 

– Harry Potter layer

13.1. klo 16–18, 14.1. klo 11–18, 15.1. klo 11–14 

Mielen alkemiaa – työpajakurssi: Avaava kirjoittaminen, Virpi 

Koivistoinen

 
Kirsi Tapper, Puuveistoksia

24.2. klo 16.30–17.30 Teehetki Kirsi Tapperin kanssa 

22.3. klo 15–17 Keppihevoskurssi Kirsi Tapperin ohjauksessa

22.3. klo 17.15 Vihtorin päivän akatemian sellisti Seppo 

Laamasen muistelu ”Ystäväni Kain” korvattiin akateemikko 

Outi Heiskasen kertomilla muistoilla Kain Tapperista 

23.3. klo 14–15 Harri Tapperin näyttelyesittely 

24.3. klo 13–15 Keppariesteratsastusta Kirkkopuistossa 

Paraatiaukiolla

30.3. klo 16.30–17.30 Draamaopastus, Laura Annala, 

keppihevonen & co

12.4. klo 14–15 Kirsi Tapperin näyttelyesittely senioreille 

19.4. klo 15–17 Keppihevoskurssi Kirsi Tapperin ohjauksessa 

21.4. klo 14 alkaen Keppariesteratsastusta Kirkkopuistossa 

Paraatiaukiolla 

Kulttuuriluotsien löytöjä – kokoelmanäyttely 

2000-luvun taidehankinnoista

16.2.–20 4. klo 14–16 Perjantaiporinat: Kulttuuriluotsit 

esittelivät näyttelyn sekä kertoivat kulttuuriluotsitoiminnasta 

9.3. klo 16.30–17.30 Teehetki taiteilijoiden ja kulttuuriluotsien 

kanssa 

23.3. Taidemuseon 14. syntymäpäivä:

klo 16.30–18 Vapaaehtoistyö museossa -paneelikeskustelu: 

museonjohtaja Merja Herranen, taidekasvattaja Riikka 

Notkola, kulttuuriluotsi Pirkko Rissanen ja professori Janne 

Vilkuna

klo 18–21 KOKOTI, kokonaisvaltainen kokemus tilassa: 

Psykedeelinen maailmanlopun draamakomedia JYT2012, 

TAPAHTUMAT JA 
TILAISUUDET

Jyväskylän ylioppilasteatteri; Tumman puhuva laulu ja 

harmonikka, Sini Pajunen ja Pekka Huttunen; Tankotanssin ja 

harmonikan vuorovaikutteinen leikki Ready, Set, Pole ja Pekka 

Huttunen

Teemahetket:

29.2. klo 16.30–17.30 Mitä taideteokselle tapahtuu museossa? 

Tauri Kankaanpää, Kirsi Nousiainen, Jaana Oikari ja Satu 

Rantala

14.3. klo16.30–17.30 Kuinka näyttely syntyy? Erkki 

Fredriksson, Mikko Oikari ja Sirpa Turpeinen

28.3. klo 16.30–17.30 Museo kohtaa yleisönsä, museolehtorit 

Raija Manninen, Tuula Vuolio-Vallenius ja Sirpa Turpeinen 

4.4. klo 16.30–17.30 Päätöksenteko museoissa, museonjohtajat 

Simo Kotilainen,  Päivimarjut Raippalinna ja Heli-Maija 

Voutilainen

13.4. klo 16.30–17.30 Teehetki taiteilijoiden ja 

kulttuuriluotsien kanssa 

18.4. Keski-Suomen päivä:

klo 12–17 Kahvila Kultavatkain Holvin aulassa 

klo 14–15 Jan Ijäksen Sähköjänis-videon esitys

klo 16–17 Harri Tapper kulttuuriluotsien lukupiirin vieraana 

13. kansainvälinen taidegrafiikan triennaali 

Graphica Creativa 2012 – Naapurit 

5.5.–9.9. Grafiikkaa lähikaupasta, näyttelyn ajan myynnissä 

vedoksia paikallisilta taidegraafikoilta, Holvin aulatila

30.6. saakka la 12–16 Grafiikan yleisötyöpaja

4.7.–11.8. ke–la 12–16  Grafiikan yleisötyöpaja

18.8.–8.9. la 12–16 Grafiikan yleisötyöpaja 

11.5. klo 16.30  Yleisöopastus, Keski-Suomen museo 

19.5. klo 17 Yleisöopastus, Holvi

25.5. klo 16.30 Yleisöopastus, Galleria Harmonia

3.–9.9.  Graphica Creativa -tapahtumaviikko: 

3.9.  Naapurit-päivä (yhteistyössä Pohjola-Nordenin kanssa)



34 35

klo 13.30–15 Luento: Pohjoismaat – tiiviillä kerällä Euroopan 

perällä? Tapani Kaakkuriniemi, Aleksanteri-instituutti

klo 16–17 Keskustelu: EU, pohjoismainen yhteistyö vai 

lähialueyhteistyö? kansanedustajat Aila Paloniemi, Tuula 

Peltonen, Kauko Tuupainen ja Sinuhe Vallinheimo, pj Henrik 

Wilén 

4.9. klo 14–17 Taiteilijatapaamisia paikallisten graafikoiden 

kanssa 

6.9. klo 16.30–17.30 Vapaaehtoinen ruotsin tunti, Maja 

Skanding 

7.9. klo 16.30–17.30 Teehetki kriitikko Veikko Halmetojan 

kanssa 

Kuplakino – Niittyateljee – Peilisali

Jyrki Markkanen, Outi Markkanen, Riitta Järvelä

22.8., 29.8., 5.9. Virkkaa vihreää -tempaus klo 12–18

29.9. klo 12–15 Perhetyöpaja: Elämän juna, Jyrki Markkanen 

6.10. klo 12–15 Perhetyöpaja: Paratiisilaatikko, Outi Markkanen

13.10 klo 12–15 Perhetyöpaja: Muotokuva, Riitta Järvelä 

12.10. klo 16.30–17.30 Teehetki, Riitta Järvelä 

18.10. klo 16.30–17.30 Valtakunnallinen Satupäivä 

16.11. klo 16.30–17.30 Teehetki, Jyrki Markkanen 

30.11.klo 16.30–17.30 Teehetki, Outi Markkanen 

15.–19.10. klo 9.30–11 Elämyksellinen näyttelykierros leikki-

ikäisille, Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat 

30.10., 31.10., 6.11., 7.11., 9.11., 14.11. klo 9–9.45 ja 

10–10.45 Soiva taidepolku – musiikillinen elämysopastus 

lapsille, Jyväskylän ammattikorkeakoulun varhaisiän 

musiikkikasvatuksen opiskelijat 

9.11. klo 14–17 Maassa Taivaassa -elokuvakahvila

Muut tapahtumat
Pätkiä – Lyhäreitä läheltä 

2.3. klo 16.30–17.30  Teehetki, kilpailun esityssarjan katselmus, 

Holvi

15.2. klo 17 Esityssarjan julkistamistilaisuus, Holvi

17.2. klo 12–16 Seminaari: Uuden median mahdollisuudet, 

Keski-Suomen museo

21.4 klo 13–16 Jyväskylän blogikirppis

19.5 Yläkaupungin yö:

klo 12–16 Grafiikan yleisötyöpaja

klo 17–20.30 Kahvila Kultavatkain Holvin katukerroksessa

klo 17–18 Graphica Creativa -näyttelyn esittely, intendentti 

Jukka Partanen

klo 18 The Bassless soittaa Oravien aarteita - näyttelyssä

klo 19 Trio PPP, Laululintusen sekä kahden herrasmiehen 

laulu- ja soitinyhtye 

klo 20 Kae-Nuu, vapaapudotteista kotiseutujazzia

5.9. klo 18–18.30 Jyväskylä Sinfonian syyskauden 

avajaiskonsertin esittely

9.9. Kahvituokio Naisten pankin ”Kävele naiselle ammatti” 

hyväntekeväisyystempauksen yhteydessä

30.9. Kulttuurisuunnistus: 

klo 13–15 Laulu- ja musiikkiesityksiä, Jyväskylän 

ammattiopiston musiikin opiskelijat 

klo 14–16 Alladin, kalligrafiaa Holvin katutasossa

7.–14.10 Vanhustenviikko:

10.10. klo 14–15.30 Kulttuuriluotsien lukupiirin avoimet ovet, 

Heli Hietaharju-Mölsä ja lukemisen apuvälineet, Taikatila

11.10. klo 12 Kuplakino-Niittyateljee-Peilisali ja Oravien 

aarteita -näyttelyiden opastus senioreille

11.10 klo 13 Laulu- ja musiikkiesityksiä menneiltä 

vuosikymmeniltä Jyväskylän ammattiopiston musiikin 

oppilailta

11.10., 12.10. klo 12-17 Ruusukuppilakahvila

26.10. klo 12–17 Ruusukuppilakahvila

26.10. klo 16.30 Teehetki taiteilija Juho Jäppisen kanssa. 

Päänäyttely esillä Galleria Gloriassa 25.10.–29.11. 

3.–30.11. Maassa Taivaassa -tapahtumaan liittyvät 

tilaisuudet:

8.11., 15.11., 22.11. klo 16.30–17 Katja Holopaisen 

performanssi ”Toivottuni tuudin Tuonelaan”  

16.11. klo 12–17 Ruusukuppilakahvila 

22.11. klo 17–18 Katja Holopaisen työpaja luopumisesta

23.11. klo 12–17 Ruusukuppilakahvila 

23.11. klo 14–16 Satu Grönroos kulttuuriluotsien lukupiirin 

vieraana

28.11. Jyväskylä sinfonian taiteilijatapaaminen Ralf Gothónin 

kanssa

30.11. klo 12–17 Ruusukuppikahvila

30.11. Taide-etkot, keskustelutilaisuus ei-kävijöille

8.–9.12.  Jouluinen taidebasaari: 

Aatinen Ulla, Atena Kustannus Oy, Devitte-Juutinen Olga, 

Hakkarainen Anna-Liisa, Hallivuo Tuomas, Haverinen Tuula, 

Hintsanen Päivi, Holma Maija, Häkkinen Laura , Ishiyama 

Chikako, Ishiyama Naoji, Jantunen Jonna, Jäppinen Arja, 

Jäppinen Jaakko, Kanala Sari, Koivisto Anna, Korhonen Anna-

Maria, Luukkonen Raija, Malytcheva Olga, Markkanen Outi, 

Markkula Jonna, Materia/Henna Autio ja Hannele Hakanen, 

Myllyselkä Piia, Neuvonen Kirsi, Nokelainen Ruusu/Arx 

Rosarum, Pajari Aino-Kaarina, Pihl Maria, Pisto Johanna, 

Revonkorpi Minja, Rinkinen Anu, Salminen Maaria, Särkkä 

Sirkka-Liisa, Vargas Rita

Tekemistä isoille ja pienille
Grafiikan yleisötyöpajat 21.1., 11.2., 25.2., 17.3., 31.3., 14.4. 

Ohjaajana taidegraafikko Jonna Jantunen.

Kansalaisopiston Vedic Art -kurssit 4.2.–5.2., 18.–19.2., 

10.3.–11.3., 27.–28.10., 10.–11.11., 24.–25.11. Ohjaajana Hanne 

Laitinen.

Vauvojen värikylpy 19.11. ja 26.11. Ohjaajana taidekasvattaja 

Maria Hietala.

Värejä vauvoille -työpaja 20.3. ja 21.3. Ohjaajana 

taidekasvattaja Sirkka-Liisa Särkkä.   

Taidemuseossa kokoontui maanantaiaamuisin Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun Muskaristudion vauvaryhmä  2.4., 7.5., 

21.5. ja taaperoryhmä Taikasmukulat 16.1., 13.2., 19.3. ja 14.5. 

Taikatilassa kokoontuivat lisäksi eläkeikäisten naisten 

vertaisryhmä Leidit, Veda-taiteen harrastajat Pensselin-

heiluttajat sekä Kulttuuriluotsit.

Laura Annala ja Katri Leskinen 
rentoutuvat 2000-luvun 
olohuoneessa.



LIITE 1. POIKKITAIDEAULAN TAPAHTUMAT

Poikkitaideaulassa järjestetyt tapahtumat sidosryhmien ja yleisön kanssa:

24.1. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 

Keskusteltiin tilankäytön ja yhteistyön mahdollisuuksista ja käyttäjien toiveista ja ideoista tapahtumiin liittyen. Ti-
laisuuteen osallistuivat runouteen keskittyvän yhteisöllisen kustantamo Poesian edustaja Olli-Pekka Tennilä, Jonna 
Timonen Luontomuseolta, Tuula Vuolio-Vallenius Keski-Suomen museolta, Laura Annala Jyväskylän ylioppilas-te-
atterista, Kyösti Ylikulju Radio Hearista, kulttuuriluotsi Harri Toikkanen, HUMAKin lehtori Annamari Maukonen ja 
HUMAKin opiskelijoita sekä taidemuseon henkilökuntaa.

22.2. Keskustelutilaisuus

Tilaisuuteen osallistuivat Jyväskylän kaupungin viestintäpäällikkö Antti Laukkarinen, Petri Lehtoranta Keski-Suomen 
Liikunnasta, kansalaisaktivisti Pia Pale Aikapankin edustajana, Jyväskylän kaupungin Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehittämispäällikkö Tytti Solankallio, elokuvan ja mediakulttuurin läänintaiteilijaryhmän Live Herringin tuottaja Miia 
Huttunen, Keski-Suomen Tanssin Keskuksen tapahtumatuottaja Janniina Hannula, Jyväskylän kaupunginkirjastolta 
Minna Koivisto ja Mari Vuorinen, Jyväskylän kaupunginteatterin tiedottaja Sirkka Helke, Jelmu ry:n toiminnanjohtaja 
Jenna Lahtinen ja Jyväskylä Sinfonian Viestintä- ja markkinointipäällikkö Mari Itäranta. 

21.4. klo 13–16 Jyväskylän Blogikirppis 

Jyväskylän ensimmäinen Blogikirppis toimi tavallisen kirpputorin tavoin, mutta myyntipöytien takaa löytyivät suositut 
muoti- ja lifestylebloggaajat, jotka myivät tapahtumassa pääasiassa vaatteitaan ja asusteitaan.
 
18.5. klo 16.30 Esi-isieni runo – Ikkunat avautuvat -esitys 

Jyväskylän ylioppilasteatteri esitti 7 minuutin makupalan Esi-isieni runo -butotanssiteoksesta. 8.5.–27.5 Jyväskylän 
taidemuseon tuulikaapissa oli esillä tanssiteokseen liittyvä ikkuna-alttari, johon oli koottu tanssiteoksen pohjana ollei-
ta muistoja, esineitä, kirjeitä ja runoja. http://www.maassataivaassa.fi

19.5. Yläkaupungin yö 

klo 17–20.30 Kahvila Kultavatkain tarjoili herkkuja esteettisesti sekä eettisesti kestävästi – jopa performatiivisin ottein. 

24.5. Jyväskylän Steiner-koulun toukotori 

klo 15–18 Oppilasesityksiä, oppilastöitä 
klo 14–17 Kahvila 

24.–26.8. klo 11–18 Jyväskylän taiteilijaseuran teosvälitystilaisuus 

Keskiviikkoina 22.8., 29.8. ja 5.9. klo 12–18. Virkkaa vihreää -tempaus 

Kaikki halukkaat saivat osallistua 21.9. paljastetun taideteoksen syntymiseen. Teos oli osa Jyrki Markkasen, Outi  
Markkasen ja Riitta Järvelän 21.9.–2.12.2012 esillä ollutta lapsille suunnattua Kuplakino – Niittyateljee – Peilisali 
-näyttelyä. 

ke 5.9. klo 18–18.30 Jyväskylä Sinfonia esittäytyy 

Kapellimestari Dima Slobodeniouk esitteli konsertin ja intendentti Lasse Allonen syyskauden konserttiohjelmiston.

Su 30.9. Kulttuurisuunnistus  

klo 13–15 Laulu- ja musiikkiesityksiä Jyväskylän ammattiopiston musiikin oppilailta 
klo 14–16 Alladin teki aulassa suunnistajien nimistä kalligrafiaa

Perjantaiporinat kulttuuriluotsien kanssa klo 14–16

Keskustelua taiteesta, kulttuurista ja kulttuuriluotsitoiminnasta 
5.10., 26.10., 16.11.  ja 30.11.

Torstai 18.10 klo 13–15 Satupäivä

Mannerheimin lastensuojeluliiton Kuokkalan yhdistyksen aktiivit lukevat satuhahmoiksi pukeutuneina satuja. 

10.10.–12.10 Vanhustenviikko

Ke 10.10.  

klo 14–15.30 Kulttuuriluotsien lukupiirin avoimet ovet. Heli Hietaharju-Mölsä esittelee lukemisen apuvälineitä. 
To 11.10. 

Klo 12 Kuplakino-Niittyateljee-Peilisali ja Oravien aarteita -näyttelyiden opastus senioreille 
Klo 13 Laulu- ja musiikkiesityksiä menneiltä vuosikymmeniltä Jyväskylän ammattiopiston musiikin oppilailta 
Klo 12–17 Ruusukuppikahvila avoinna 

Pe 12.10. klo 12–17 Ruusukuppikahvila avoinna

Teehetket perjantaisin klo 16.30

Keskustelua teekupposen lomassa näyttelyistä ja ajankohtaisista asioista taiteilijoiden kanssa. 
12.10. Riitta Järvelä
26.10. Juho Jäppinen
16.11. Jyrki Markkanen
30.11. Outi Markkanen

Ruusukuppikahvila klo 12–17.30

Pop up -kahvila, jossa kahvikärrystä voi ostaa pikkurahalla vehnästä, teetä ja kahvia.
pe 16.11.
pe 23.11.
pe 30.11.

MAASSA TAIVAASSA –tapahtuma

to 8.11., to 15.11. ja to 22.11. klo 16.30–17 Katja Holopaisen performanssi ”Toivottua tuudin Tuonelaan”
to 22.11. klo 17–18 Katja Holopaisen työpaja luopumisesta.
pe 9.11. klo 14–17 Maassa taivaassa tapahtumakahvila Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa. Lapsen suruun liitty-
viä lyhytelokuvia.
la 17.11. klo 12–15 Paratiisilaatikko-työpaja perheille, Outi Markkanen
klo 15 Luento: lapsen suru ja sen kohtaaminen, Sirpa Mynttinen ja Anne Salonen
pe 23.11. klo 14–16 Satu Grönroos kulttuuriluotsien lukupiirin vieraana

23.10.–2.11. Muotokuvia Jyväskylästä, Juho Jäppinen

Valokuvia ja maahanmuuttajien mietteitä. Päänäyttely on esillä Galleria Gloriassa 25.10.–29.11. Maistiaisia näyttelystä 
Holvin aulan ikkunoissa.  
 
28.11. Jyväskylä sinfonian taiteilijatapaaminen Ralf Gothónin kanssa

30.11. Taide-etkot, Keskustelutilaisuus ei-kävijöille  

Liittyy Tomas Ojapellon tulevaan opinnäytetyöhön. Perjantai-illan taide-etkot, johon osallistui n. 30 nuorta (20-30v.) 
ja tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten museoympäristö olisi houkuttelevampi.



Poikkitaideaulaan liittyvä tutkimus ja selvitykset:

Kyselyt:

Asiakaskysely marras-joulukuu 2011 
- Millaisia odotuksia asiakkailla on aulatilan sisustukseen ja toimintaan ja siellä järjestettäviin tapahtumiin. 
Asiakaskysely maaliskuu 2012
- Miten asiakkaat kokevat 2000-luvun olohuoneeksi sisustetun aulatilan ja toimintaperiaatteet. 
Asiakaskysely lokakuu 2012 (HUMAKin tutkimusmenetelmäopinnot-kurssin tuotos)
- Pääpaino palveluilla ja niiden markkinoinnilla

Opinnäytetöitä:

Katri Leskinen: Projektisuunnitelma Poikkitaideaula - Tila oleiluun ja toimintaan Jyväskylän taidemuseossa. 2012. 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Suutari, Elina: Palvelutarjooman kehittäminen taidemuseo-organisaatiossa, kvalitatiivinen tapaustutkimus Jyväskylän 
taidemuseon lisäpalvelujen markkinoinnista. Pro gradu -tutkielma. 2012 Jyväskylän yliopisto, Kauppakorkeakoulu, 
Markkinointi.

Jussi Virtanen: Jyväskylän taidemuseon & Poikkitaideaulan markkinointisuunnitelma. 2012. Opinnäytetyö, Tampe-
reen ammattikorkeakoulu

Tuula Rautio: Poikkitaideaula – tila oleiluun ja toimintaan
Selvitys uuden palvelumallin muotoilusta osana yleisötyötä Jyväskylän taidemuseossa. Opinnäytetyö, 2012. Humanis-
tinen ammattikorkeakoulu, http://publications.theseus.fi/handle/10024/44538

Tulossa 2013:
Tomas Ojapelto: Opinnäytetyö liittyen ei-kävijöiden profilointiin ja tavoitettavuuteen.

Harjoittelut:

Laura Annala, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, 5. vuosi. Aika: 9.1.12–30.1.12
Katri Leskinen, Jamk, matkailun koulutusohjelma, 2. harjoittelu, 4.vuosi. Aika: 9.1.–23.3.2012
Jussi Virtanen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Liiketalous ja kansainvälinen markkinointi. Orientoiva työharjoitte-
lu. Aika: 10.4.–29.6.2012
Siina Kovanen, Mikkelin amk, Kulttuurituotannon koulutusohjelma. Aika: 4.6.–30.6.2012 
Tomas Ojapelto, Humak/Jyväskylän kampus, Kulttuurituotannon koulutusohjelma / eriytyvät suuntautumisopinnot, 
tapahtumatuotannon johtaminen. Aika: 22.10.–7.12.2012




